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చంతానీలాలూ ! నీ అభీ పాయం (పమాణంగా చెవ్వు, 

దాచకు, 

నీ==్వఎం తై నౌ (వమాణం అండీ, లీలగారికి మూ మాటే 

మోజు, 

చంజా నాకు నమ్మకం లేదు, 

సీ నాకు ఛాలా బలువైన నమ్మకం ఉండండి, 

చం---అయి కేమరీ, ఆ పంకజంగాడూ, 4444446, 

కీమో పోటీదారా 1 

చంూఅవును, వాడింశా కులుకుతూనే ఉన్నాడే! లీల 

నన్నే స్థ వరుచుగోడం నిజం అయుంళే, పంకజంగాడు 

కాస్త వెరిమొహం చేసి, ఒక్టిరన్య అసూయ కనపరుస్తూ 

కొంతవరకు దివాలా తీసినట్టు ఉండద్దూ ? 

సీ..-అల్లా ఉండవలిసిన అనసరం ఏమిటండీ + ఆయన 
నరో సంబంధం చూసుగున్నా జేమో ! 

చం=-ఒక సంబంధం తాడో సీకో తేలందీ, “రెండోది 

'వెళుకుళాణా ఎవడేనా ? 

వీ వెతక్క_పో కే ఉరెట్టుగో పండి, మనకేం * మో 

సొమ్ము మ్ ఒళ్ళో వడుతూండే టప్పుడు తక్కిన వాళ్ళ 



4 బజం కోణ” అబద్జమే 

తవాయిలు మీ కెందుకంపీ ? లీలగార మోకు న్పవ్ట్యంగా 

దాఖలా ఇచ్చాళుగదా, మోకు మేం కావాలీ? 

_-ఎమా నాభయం భయంలానే ఉంది. కానీ! 

(అని తల ఉోగిస్తాడు) 

నీ=-మీోరంచే లీలగారి గురించి శంకి స్తున్నారుగాని, 

ఆవిడ దాసీగురించి నాకు సం చేహాంఅన్న వమూశ్ష్వేలేదూ'... 

(కు, ము, కి చూస్తూ) ఆగం జాగండి, అదుగో, వస్తోంది. 

లీలగారి దాసీ, మిరియం ! 

(కు. ఎ నించి మిరియం వస్తుంది). 

సీర దుగో, మిరియం |! 

మిా-క్రగుగో ! ఏమిటి కథ? 

కీ==ఎముందీ ? నిన్ను గురించే ! 

మీ (చం దాన్ని చూసి) తమరూ ఉన్నారా ? గంట 

నించి మీకోసం ఊరూ నాడూ గాలించాను,. మోఠగాని 

మీలాంటి వాళ్ళుగాని కసపడ లేదు, అబద్ధం అయితే చెంవ 

ఉోడ్బండి, 

చంతానా కోసమే ! నా కోనమే ! 

మి--అయ్యా, మీ కోనమేనండీ | తిరిగేనరికి కాళ్ళ రిగి, 

పొట్టిఅయి పోయాను కుజానూ |! ఎన్ని చోట్ల, ఎన్ని ఛోట్ల | 

శరావారారోప కుణానా ? 

కానాల; ఇళ్ళు వీధులు గుళ్ళు గోవ రాఖు, ,, 
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చం-ాన శే ఒవ్వుగున్నాను, వంగ తేమిటీ ? నిన్ను 

పంపించిం బెవరూ ? 

మీామోాకు మేమి? సు నలు కాఠ లెండి |! మా 

యజమానురాచే ! 

చం=నిజమేక్ద, మిరియం! యధార్థ మే! ద, సత్యమే 

కద! నేను కాస్త స్థాయిగా ఆన ండపడవచ్చు కన! మిా 

యజనూనురాలు నన్ను (పేమిస్తూ న్నట్టు నటించడం లేదు 

క్వ, కొంవతవ్వి | 

మి---అయొ్యొ కూత రా, ఎల్లాంటి ఉఊపహాలండీ మూవీ ! 

ఆమె తన పేమ న్పష్ట్రంగా మి యనే బజాయించి ఇచే జ 

శారే, మోయు నిదర్శనం ఇంకా ఏంచాకాలీ + 

సీ ఏం' కావాలా ! వీరి పోటీదా రున్నాడే, పంక జిం 

ఆయన వెంటనే వెళ్ళి మెడకి చిన్న ఉరి పోసుగోవాలి, 

అల్లాంటివని కాస్తంత జరిగిలేగాని, వీరికి నమ్మకం కుదరదు. 

మిశాఎంచేశ | 

సీఆఈయనకీి అసూయ అపారం |! 

మిాపంక జంగారిమోడా ! సెబాసు! వీరింకా జాను 

లేవె అనుకున్నాను, నిజం అయింది కాదు, నయమే, 

సరేకాని, (నీలాలుతో) తమశేనూతం, అసూయ! 

సీ-అసూయకీ నాకూ వైరం, నేను నమ్మ కంమిర్ధు 

నడుస్తాను, నన్ను తిన్న గాచూసిన కళ్ళకి మరోడు భూ నిగ 
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నచ్చడు, నాచ్మూత్రం వాడు భామ్మోద మరోడు ఉండడని 

నాకు తెలుసు, 

వినీ బణాయిలు నాకు తెలును ! ఏమైనా, అసూయ 

కూడదు, అది మసిపిని దొలు స్తుంది. 

చం=-=న రేనరే, ఆ (పనంగం వాలు, వమిటిప్పుడు సీ 

రాయ బారం 1 

మిా-అనలు మిరు కనవడక పోడంవల్ల ఇంతాలనస్యం 

అయింది గనక, నేను మిమ్మల్ని శికీం చడానికి మరికా_స్హ 

ఆలన్యం చెయ్యడం న్యాయం ! కాని, నేను అట్లా చెయ్యను. 

ఇదుగో ఉత్తరం చదువుకోండి, 

చంాఅహాహా! వదీ! తే, వెశే చదువుతాను, 

ఇతరులు లేరుగా ! (అని, ఉత్తరం పుచ్చుగుని చూస్తూ) 

క పాణపియా ! నామాడ మీకున్న (పేమ బుజువుకోసం 

తమరు ఏమైనాస రే చేసేస్తానని అన్నారు. ఆ (ప్రేమ నేడే 

ఫలించాలీఅంజశే, మానాన్నగారి అంగీకారం పొందండి, 

నామనస్సు మిరు ఎంతమట్టుకు స్వాధీన పరుచుగున్నారో, 

వారితో చెప్పండి, ఆ విషయంలో మోకు స ర్యాధి కారం 

ఇచ్చాను, ఆయన జబాబు అనుకూలంగా ఉంటే తమకు 

జను చానురాల్ని --ఇట్లు, లీలి ఓహోహో ! వమి 

సం'జేశ మండీ ! మిరియం + నువ్వు "చేవదూతవు గాని, 

సామా న్యవ్ర కావు, 
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సీ---నేను చెప్ప లేదుటండీ, తమరు నమ్మడుగానీ ! నా 
అంచనా ఎన్నడూ తప్పదు, 

చం-ా(నగర్వంగా పచారు చేన్తూ ఉ త్తరం'శేసి 

మూస్తూ) “నా మనస్సు మిరు ఎంత మట్టుకు స్వాధీన 

పఠిచుగున్నారో ఆహాహా ఓహోహో ! వమిభాప, 
వమిభావ, ! 

మి ఇ బేమరి! ఈ చాడ న్తు ఆవిడతో చెప్పానంచే, 
ఆవిడ ఈ ఉత్తరం కాస్తా ఉపనంహోరం ఇ కేన! పంటుంది: 

మోరు కూచో వాలి, 

చంఅశె! ఇది నిజంలా కనివిసోందా, లేక నిజంగా 

నిజమేనా, అనే నందేహుంచొవ్వున, ఉత్తరం పరీక్షగా గను 
నిస్తూఎకే, ఈనంగతీ నువ్వక్కడికి టపా మోసెయ్యాలీ ! 
అల్లా ఒక వేళ నువ్వు మోసేస్తేే అందుకు ఒకవేళ లీల 

కోపి"ే ‘ నాద్రాణాలు ఆ లీలయుక్క.. పాఠవద్మాలదగ్గిర 

దాఖలు చెయ్యడానికి నను తయారుగా ఉన్నా ననికుడా 

చెప్పు అనగా మరశించడాని కే అను, 

మి-ా-అవేంమూటలండీ, యిపష్ప్వుడూ + 

చం==అవునుగడ ! అటువంటప్పుడు జూగర్తగా 
మాట్లాడుమరి. ఇంత సుందరమైన నంజేశం లేవడానికి 
నువ్వుపడ్డశ్రమకి నీకు బహుమతీ చేస్తాగా ! 

మిా(క్రమా, శమన్నరా ! ఆ పావుడగ్గిర మరీనూ ! 
శచంజాావపాపూ 1 



మలా వెనక నారీ ఓ ఉంగరం కొని పెడ తాన న్లేదూ!--- 

ఆ హోప్రు, 

సింాాఆపి ఉక్క రీ ! సిక్సు ఉంగరంకుడానా |! 

ంాకేరవాత కొంటాలే! వోనీ, ఇవూడిది ఫుచ్చుగో! 

(అని యిస్తాడు) 

ల్ 

మి =ా(పుచ్చూగువటూూ ఏవో కా న జూపకంకోనం. ద ద 
చం---నువ్వు ఈ జ్వాహారం గట్తుదిట్లం చెమ్యూలి, 

మిలీ, యురి, (పేమమాశేమిటండీ, 

ఊరుకున్నా కేం శ 

సీ=మననసంగతి నిమిషం, ఎన్వుడో నిన్ను అడుగు 

తాను: “పెళ్ళి ఆడచానవకా ‘అని, 

మి--(సిగ్గుతో) అప్పుడు నేను ఊరుకుంటాను, 
ఏీ..-అయినా చాలు, అంతే! 

బె (కు, "వె, క్రి వెడుతుంది.) 

[కు ఏ నించి పంకజం వస్తాడు] 

చంతానంక జంలా ఉన్నాడే | 

పంాఏం చంద్రం శి 

చంటారా, రా, నీవెశావాం వీనుట్టుకొచ్చింది 1 

పరాశానీ కోమల పేను ఎట్లాఉంది ? న 

సంద్యా సొ మోహం, ధినదినం బలీయం అవుతోంది, 

పీధయసో (పేమ దినదినం (బ్రహస్తిండ మైపోతోంది, 
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చం---లీలగురించేనా నీ పేమ ! 
వంాఅన్రను, 

చం--ఆహాహో | (పేమలో నిశ్చల తానికి నువ్వు మంచి 

నిదర్శనం, 

పండానీ(పేనము కేవలం (ధువనతు[తం, 

చంాఐఅవతలనవ్యక్తి వించి పూర్ణ పేమ బయ లైేరి నన్ను 

చేవకోనచ్చినప్పుడుగాని, న్మాషేమ ఆదిశలో పంపనే 

పంపను. 

వంాశనేనూ అంళలే! 

చం-ముఖ్యంగా, లీల 

పం-ాఅవును, లీశే! లీ మనస్సు యావత్తూ నాకు 

నచ్చింది. 

చంానువ్రు ఉత అల్పనంతోషిపిలా ఉన్నావ్ z 

పం---నువ్వు అనుకున్నంకేగా కాదు, 

చం= చెవి తే గర్భం అనుకంటాకుగాని, ఆము నన్ను 

(ప్రేమిస్తోంది అనడానికి (ప్రబల కారణాలున్నాయి. 

పండాచెప్పకపో తే తెలియనే 'కెలికుదుగనక చెబు 

తున్నానుగాని, ఆమె (సేమలో పెద్దవాటా నా కిచ్చేసింవన 

జానికి అమోఘ నిదర ఇృనాలున్నాయి, 

చంామనకి చనువ్రుగనక చెబుతున్నాను, దగా 

పడకున్సీ | 
పంనీతోగనక అంటున్నాను, మాసిండల్లా నమ్మకున్ట్రీ 

2 
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చంాఈపళంగా చాఖలా కనపరిచానంయు, వడి 

పోతావని ఊరుకుంటున్నాను, 

పం--- ఈ మట్టున ర రహాన న్యం చేశ ప్పేశానంశే ముత్తు 

గుని గోలెడతావని వివేకం వహించి ఆగిపోతున్నాను, 

చంావ్యవహారం అంతమట్టుకొచ్చిందీ ! నరే, నా కిష్టం 

"లేదుగాని అయినా ఈ ఆశత్తరం చరాడు, 

పంకా (ఉత్తరం పూర్తిగా చరాడ్డం నటించి) మాటలు 

ముద్దొస్తున్నాయి, 

చం=దస్తూరీ చూస్కో. (అని పచారు చేస్తాడు) 
పండా దస్తూరీ కేం | | లీలచే! 

చండాదాన్ని బట్టి వమిటీ + 

వంజా-(పక వ కా నవ్వుతూ, సెలవ్, చందం, పోతాను, 

(అని, కు, మ, కి  వెళ్ళిపోతాడు,) 

సీ--ఈయనకి విచ్చెత్హి ఉండాలి, తను నవ్వు తాజేం, 
పీడనకా ! 

. చందాఎమో! నేను మళ్ళీ సందిగ్గావళ్థలో వడ్ఞాను, 
వీడు గవ్వడాన్ని బట్టి దూశ్నే నాకు తెలియని రవాన్యం వదో 
ఉంది, దారుణమైంది | 

సీ_(కు, ఎ, కి చూస్తూ) అడుగో నండోయ్, అయన 

గారి నెఖరు శానయ్య వస్తున్నాడు, 

చంజారాస్ రాసీ! కొంచెం నాటకం ఆడీ, సంగతీ 

'వీమన్నా ఉంచే, వీడిచేత క క్కి_బ్లాం ఉండు, 
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(కు. ఎ. నించి శానయ్య వస్తాడు.) 

కీ స్టిదుగో, శానయ్య | 

శాఎాఆఇడునో నీలాలూ |! 

పీ ఎక్కడికి (వయాణం ? వెనక్కి వచ్చేస్తున్నా వా, 

ముందుకి సాగిపోతున్నా వా, ఇక్కడ ఆగుతున్నావా+ 

ఛా-ాఎక్కడికీ వెళ్ళలేదు గనక వెనక్కి. రావడం లేదు, 
ఆగిపోయాను గనక ముందుకి సాగిపోడంలేదు, తతణం 

పోతున్నాను గనక ఆగడం లేదు, 

చంజానీ వాదన బహు చిక్కనగా ఉంది, కాని, 

కీమాట! 

శా=చిత్సం, నమస్కారం విధేయుణ్ణి, 

చంాపోతాను పోళానంటున్నావ్, మేమంటే 

భయమా ? 

శా=నాకు నవరి భయమూలేదు. అందులోనూ మి 

అంత మ ర్యాదస్తు ల దగ్గిర అనలు భయ మేమిటి, నామొహం! 

చం=-అహం, ఒక వేళ భయపడుతు న్నా వేమో, వీమిా 

భయపడకు, చేను లీల నంబంధం వదీలుకున్నాను, మనం 

ఇక స్నేవాంగా ఉండచ్చు. ఈర్ష్గలకి 'తావేలేదు, 

శా==నిజంగా ! నిజంగానే నండీ ? 

చం=-ఆ నేను మురోబేఠరం చూసుగుంటున్నాను, 

శాపం నీభాలూ ? 
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పీాలీ నిజమే. వగా, మరోటీ నేనూ మిరియం 

గురించి నీళ్ళు వనులుకున్నానా, నువ్వే, పీకి రించు, 

ఇశా(చంశ భో) ఇకంతా వేళాగోళమా, నిజనూ 

బడీ ? 

చం-ాపంకజంతో పోటీకి సేగు తసనని నాకు తెలిసి 

పోయింది, లీలని నదులుకున్నాను, ఇంకా నిజమా కాదా 
అంటూ నందేహం ఎందుకూ? 

శా=బతిగి చార-డీ, బాబూ! ఆ అమ్మాయి ముద 

ల్రించీ ఇం లేనంకి, మిమ్మల్నీ తవమాహో చెయ్యడానికి 

ఇన్నాళ్ళని:చీ నటిసోచ్చింది, పాపం ఆమాట నాకు వెనక 

నించీ తెలుసు, మోరంచు జాలి పడే వాణి, ర హాస్యంగా 

కూనుని! కాని ఆ అతిరవాస్యం ఎల్లా పొక్కీందండీ, 

వాళ్ళిద్దరికీ, అనగా మా యజమానికీ లీలగారికీ పెళ్ళీ అయిన 

సంగతి, అవ్వుడే, మో చెవిని ఎల్లావడిందీ ? 

చం---(నిక్తాంత పోతూ) ఏమిటీ 1 
శా-(నన్ర్యతూ) వారి పెళ్ళి రహాన్యం అవ్వుజే విరాతో 

ఎవరు ఊ బేశారండీ? చిత్రంగా ఉంచే! 

చంాఛీ ఊరుకో, అబద్ధం, 

ఇా---అ బద్ద మా స అనుకోండి, 

చం--పోశా, (భమ్లూ' | 

శాానే శెల్లాగం డీ అవడం ? పెళ్ళివా ళ్ళిద్దరికీ అయితే ! 

చం---అంగుకోనం నిన్నివ్వుడు బాదాలి, 
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ఇా---లఅల్లా అన్నారు, బోధపడింది, 

చం-అయ్యో, నీలాలూ ! (అని, శానయ్యతో) వం! 

పారిపోవాలనా ? 

వానే వాండి, పారిపోనండి 

చం-ఏం శానయ్యా ! లీల! పెళ్ళీ అయిందా + 

శా=(నన్రుతూ) అబ్బే, వట్టికండీ, ష్ అన్నాను, 

చం---టఊరం కే అంటావ్రురా, (దోహీ ! 

శా=_అయితే, ఊరకే అనలేవండీ! వదీ నమ్మే, 
ఎక్క_డోగానీ | 

చం-అయి తే, నిజమే + 

వా-ఎమోనండీ, నా జిహెట్టుగుని, నేశేమో అనను, 

చంాము రేమిటి సీ ఉద్దేళం ? 

శారప్పు జేమి లేదు, వకుంటే ఏం తప్పో! 

చం పమాణిక్యంగా చెప్పు, పెళ్ళిమాట నిజమా 

అబద్ధమా 

ts మాటకీ ఊరుకోడం ఎందుకు, మో వ 

ఉన్న (పకార నే అయిండండి, 

చంలతిన్నగా చెబుతావా, చెప్పవా! (అని క్తి 

తీసాడు,) 

ఛభొ==పోసీ, నన్ను వావపొడిచి, పంపిం చెయ్యండీ ! 

చంాసత్య మేనా చెప్పెయ్, (పాణమేనా ఇచ్చెయ్ 

ఫొడిచేస్తా ! 
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రానన్ను లీల ఎవరని Ay విపోంద్ శ 

మి---తమ్ముడని, 

గానాన్న గారు ( 

మిాఅంబయ్య గారు మిమ్మల్ని కొడుకి ని భావిస్తున్నారు* 

ర--నువ్వేమను కుంటున్నావ్ + 

మి-ానేను మరో మో స్తకుగా అనుకుంటున్నాను, 

ర---అయి లే, ఎవరితోనూ చెప్పవ్ గడ ! ఒమ్మైం 
మి--బట్టుఎడి, కావలిస్తే మట్టి నోట్లో వేను గుంటాను, 

ర-ావద్దువద్దు. నీకు నన్ను గురించి ఏం తెలుసో చెప్పు, 

మీ--మా అమ్మ మీ అమ్మగారి దానీ, మిరు ఆడపిల్ల 

అయినట్టు శనిక పోతుందనగా మా అమ్మ నాతో చెప్పీందిః 

రానేని వూరొచ్చిన తణానించీ సీకా సంగతి తెలుసు 

నన్న మాయు ? 

మి-=-ఆ, కొడుకుకోసం మూ నాన్నగారు అప్పట్లో 

వరితపించారట. అందుకు కారణం మో అమ్మగారు ఎర గ 

రట, కాని, తీరా మిరు పుట్టుగొచ్చారట, , 

ర-=-అందుక ని నన్ను ఇంకోచోట వజేసి, మరో ముగ 

ఏీల్లాలి తెప్పించి, ఆ పిల్లో మా అమ్ము ర హాస్యంగా 'పించిం 

దన్నమాట ! 

మిమీ, ఓక్ పూలమ్మికి , లంచం ఇచ్చి ! జనం 

అంకె అంబయ్య గారికి క్ట డుకుపుట్టాశను కున్నారు. పుట్టిన 
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శ్రిశున్రని చూడకమును పే నాన్నగారు పనిమోిద చేశాంతరం 
వెళ్ళారు కాని, ఆ పిల్లాడు నంట నే చచ్చిపోయాను, 

రజా, మో అమ్మ వం జేసిందీ ! 

మిాఆ నంగతి తెలియ సీకుంజా చూసి, పుమ్మల్ని 

"తెప్పిం చేసి, మొగ వేషంలో నే మిమ్ముల్ని ఇంచడం మొద 

లెట్టారు, ఇంతలో ఆ విడికి మరణం తోసు కొచ్చింది, మి 

పింతల్లి గారింటికి మిమ్మల్ని ఆవిడే పంజీసింది, మౌేమో 

నాకు తెలియదు, 

రామా వీంతల్లికీ ఆవిడ భర్తకీ కుణా నా ర నాన్యం 

తెలుసు, అక్కడ నేను అమ్మాయినే | ఈ మభ్య కొడుకుని 

చూడ్డానికి వస్తానంటూ మానాన్న నా వింత ల్లీ గారికి 

ఉత్తరం రాశాడు, వాళ్ళకి భయం వేసింది, ఆజిత్తరం 

అందనట్టు, అవిడ భర్త నన్ను వెంట బెట్టుగుని ఫుణ్య 

శ్షేశాలు వూసే మిషరూడ తీసుగుపోయి కాలయాపన 
చేసి, తిరిగి తీసుగు వచ్చిం తరవాత, మొగ వేషంవేసి నూ 

వీంతేల్లి నన్నిక్క_డికి పంపించింది. సరేకాని మా నాన్న ఈ 
మోభ అంతా ఎందుకు పడ్డానో "తెలుసా + 

మిశాఆ, మోకు తెలుసో లేదో అని ఊరు కున్నాను, 

మీ నాన్నగారికి మొగపిల్లా డుం'కే 'పెక్షఆ స్తి కలు స్తుం 

చిట, 

రజాను'రే, కాని, ఇప్పుడు నా అవస్థ విన్నావా ! 

పిిూవఏమిటండీ + 

ఏ 
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రడానేను వేవంతో లోకాన్ని కన్నుమూళశాను గాని, 
మన ధుల మానగించడం ఎల్లా ? మనస్సుకి తగిలే బాణాలకి 

చేషంలెఖ ఏముందీ + 

మిలే మకీ అవ్వు డే మాహమే ర 

రజజాఅంతటితో అయిందా! నీకింకా ఆశ్చర్యం వేళ 

సంగతి మరోటీ ! 

మి ఏమిటీ ? 

రఎలానేను |శేమిస్తూన్నది సంకజాన్నే. అదీ వింత, 

మిలామలేనండోంప్, ఒక వేళ మీనాన్న గారికీ మగ 

సంతానం లేకపోతే, రాబోయే ఆ ఆస్తి యావత్తూ పంకజం 

గారి తండ్రి కరార్ముయ్య గారి శే వెందుతుందిట, అందుచేత 

న్యూ (స్ర్రీళ్వంసంగతి వంకజంగారికి "తెలియడంతో కు, సూ 

నాన్న గారికి రాబోయే ఆస్తి ఛీచాగా లాగేసుకోడ మే వారు 

చేసే మొవటిపని, తమ సంగతి వింతా, వింతన్నరా ! 

రరంకో ఏంత వమిటంశ్పు అతనికి నేను భార్యనే, 

మీాఅయ్యు దేవుడా! ఇహ నెట్లాగమ్మూ ఇకనడమూ? 

అప్వుజే | 

ర==-అవ్రను: 

మిాఎమోనమ్మూ ! నాకు బోధపడ లేదు, 

రజాామరీ గొప్పునంత ఏమిటం శే, నేను తనకి భార్యసనీ 

గాని, జేనెవరై నదీగాని ఆయన ఎరగడు, 

నసు-ఆన్నో, ఆగండి, నాకు మతి అన కేపోతోంది, 
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రవం లేదు, చెబు కావఏను బోధవడుతుంది, వంక జం 

మా లీలని వరించినవాళ్ళల్లో ఒకడు, నువ్వు లేనవ్వుడు 
వస్తాడు, కాని, మా అక్కలతో నేను ఉన్నప్పుడే మాట్లాడ 
వూ. లు 

తాడు. తన పేమ వెళ్ళళోసుగుని, తిరిగి తనని (పేమించ 

వలిసిందని మూ లీలనికోరి, అర్థించి, (ప్రార్థించి ఆరాధిస్తాడు, 
మూాలీల శృడ 'ముపహాం పుకు. 

అలాంటప్పుడు నేను, అటువంటినరుణ్లి వదులుకో వద్దని 

మూ అక్కని కూకలేసి, అతణ్ణి కొంచెం గొప్పచేస్తూంటే 

దాన్ని, దాంతో నాకు తెలియకుండానే నా మనస్సు అతని 

శీసి జోగింది, మూ లీలదృష్టిలో వ్యర్థంగా తోచిన నంభాషణ 

నా మనస్సుని వారించింది, చాకీపడ్డది మా అక్కగానైనా, 
ఖం:-3ం తీర్చిన డాన్ని నేను, 

మిలాపైకి అమాయికంగా కనిపిస్తూ ఎంత(గంథం నడి 

వంచారు రమణగారూ ! అల్లాంటి వ్యాపార సంశర్భం వచ్చే 

సరికి ఎల్లాంటి వాళ్ళ కీకు డా ఎక్కడలేని ఇదీ బయ శ్రేరుతుండి 

గాన్రను, 

ర=నేను వంకజంతో ఫొంత మొట్టాడాను---అదొక 

మోస్తరుగా ! చమత్కారంగా ! ఒకవిధంగా ఆయన్ని 
కశ్తుశాను, 

మిూఎట్లా 1 

ర-==ఆయనా నేనూ ఒకసారి ఒంటరిగా క లుసుగున్నాం; '. 

5 చేనే స్ర్రీనై కే అతశే వరించుంజేదాన్నని అనేశాను, 
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దాంతో అతనికి థై.ర్వింరాగా త్స మోహవ్యాపారంలో 

నొ సాయం ఆయన కోరాడు, నా (ఉేమవిషయం తను కృషి. 

చేన్నే తన (పేమవిషయం నేను కృషి. చేసిపెడతానని 

మాటిచ్చాను. నేను తన చెల్లెల్ని మోహిస్తున్నాను గావు 

ననుకున్తి అందుకాయన నచేఅని అంగీకరించాడు, మూ 

అక్క మనస్సు వంకజంగారిశేసి (పవహీంచకుండా ఇక్క 
శ్రించేనా జాగ్నర్తపడి అరికట్టాలి, 

మి-ా(కు. మ, కేసి చూస్తూ) అదుగో, మి అక్క ! 

మారు లోపలికి వెళ్ళిపొండి, 

(ఎ, మ, కి న్మిమ్క_మిస్తుంది) 

లీ_(కు, మ, నించి వస్తూ) వం మిరియం! నాన్న 

ఉన్నారా ( 

మీ లేరు, 

లీ--వం జరిగింది అక్కడ 
మిలా మొదట వెళ్ళి ఉత్తిరం ఇయ్యగా నే అది చదువు 

కుంటూ చండంగారు బుట్టబొమ్మలాగ అఆడిపోయారం జీ 

నమ్మండి, అందులో మాటల్ని నన్నూ అ జే మెచ్చడం 

అజే మెచ్చడం ! కాని, రెండోమాటు వెళ్ళినప్పుడు నన్ను 
ఆయనా' ఆ సీలాలూకుడా అజే కసరడం అటే కనరడం! 

ఆ మధ్య కాలంలో వాళ్ళిద్దరికీ కూడా_ ఏం జబ్బు చేసిందో 

నాకు' తెలియదు. అంతె అవమానం నేను పజ్ఞాను కాసి 

'చురోరు పడకవోదుగ్శ, 
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లీ--అంత మట్ట కొచ్చింది ! ఇంతపొశశా + అయితే, 

నామనస్సు పంకజంశేశే పరిగెడుతోంది. నా దస్తూరీలో 

ఉన్న ఉత్తరానికి జరగనలిసిన మన్నన ఇదా! ఇంక నువ్వు 

నమర్థించినా నేను సుతరామూ వినను, క ర్శవ కాన్ని 

చందం వచ్చి నా కాళ్ళమాద వడపలిసిన అవసరం వస్తుం 

దనుకో, అప్పుడై నాసరే, అతని (శొర్వం జశేను మరనను, 

చిట్టచివరికి ఒకవేళ నేను కొంత మెత్తవడినా, నువ్వు 

మాతం ఛ్రైర్యం వదలక ఆ సీలాలుగాల్లి తిర గేసికొట్టు, 

మి-అడ్లమా ! అతడి ధిక్కారానికితగ్గ జ్యేషం 

వహీసాను, అవన రాన్ని బట్టి, వివాహాం మానడానికికుడా 

సిద్ధపడ తాను. (కు, మ, శేసి చూసి) మో నాన్న ! లోపలికి 
పొండి, 

లీ==(ఎ, మ.కి వెళ్ళిళోతుంది.) 

అం (కు. మ, నించి వస్తూ) ఒసే, మిరియం! నువ్వెళ్ళి ' 
రమణ మేస్తారున్నా జే) ఆయన్ని పిల్నుగురా! ఆయ 

నాకు వ స స్ జ్ 

మిజాచిత్తం, (అని కు, ఎ, కి వెకుతుంది,) 

అంా(తనలో) ఒక్క చిన్న అన్యాయం చేసి ముంనుకి 

సాగి పోదాం అనుకుంకే చారినింజా నూతులూ గోతు 

లూనూ ! పరాయివాళ్లో లచ్చి యింటో వెట్టుగుని, వాడే 

నా కువూదడంటూ “ఏన్ని పాట్లు వడుతున్నానో గదా 

దిక్కు.నూలి డబ్బుకోనం | ఈ గొడవలు తల్పుగుం శే అనలు 



9 1 బుజం కుడా బద్ధ మే 

ఎంతో మిక్కిలి రహాస్యం —-అయిన విషయం ఉందిట 

ఒకటి. కాస్సేపట్లో చా రిక్కడి కొచ్చి తమతో మాట్లాడ 
తాణట. సెలవ్ ! (అని, వెంటనే కు. మ, కి పోశాడు.) 

అం---అయొ్యు | వణుకొసోంది. కూర్ణుయ్యా "నేనూ 

వరన్సగంగా అరుదుగా చూసుగుంటాం, ఇక్కడి కొస్తానని 

ఇప్పుడు కబురు చేశాడు, రహాస్యం అంజే నామగ 

సంతానం గురించే అయి ఉంటుంది. ఎంత చిక్క | 

అప్పట్లో నా మనస్సాథీ. చెప్పినట్టు చే విని ఆ సొమ్ము 
కూర్మయ్యకి చెందజేస్సే ఎంత బాగుండి సోయేదీ ! ఇప్పుడు 

నాకు నలుగురి లోనూ ఎంత తలవంపూ '...వీడ్చి వం 

లాభం, చెయిజారిం తరవాతా! ఈ ఆస్ప్ని నాకు సం[క మిం 

చడం నా అసి కుడా తుకి చెయ్య డాని శీమో ! ఏం తెలు 

స్తుందీ ! కొత్శనీళ్ళొచ్చి పాత నీళ్ళు కొట్టుకుపోడం నాకు 

బోధపడుతుంది గావును! (అంటూ ఎ. మ. కి పోతూడగా) 

(తెర) 

రంగం.8 

[అంబయ్య ఇంటి హాలు, కుర్చీలు, ఒక బల్లఎదట పడక కుర్చీలో 
కూర్చుని అంబయ్య ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, కుడివేపునించి 

కూర్మయ్య వస్తాడు, అంబయ్య కుర్చీలో పడుకోని 
కళ్ళ మూసి ధ్యానిస్తూ ఉంటాడు ] 

కా (కో, ఎ, నించి వన్తూ) మా పంకజం అంతో 
సక్కంసిసయం. నే ఉండగా వాడు తిన్న వడేబ్టు కనవడను, 



జరగాలి అనుకోవాలి 25 

రొండోకంటివాడికి పినరంతేనా తెలియరానీకుంజా చాడు 
ఈ అంబయ్యగారి లీలని పెళ్ళి చే సేసునోడం ఆశ్చర్యంగా 

ఉంది ! ఇది ఎల్లా పరిణమిస్తుందో ! నాకు ఎటూ అలోచన 

పోవటం లేదు. ఈ ముసిలాడికి బోలెడాస్తిఉంది, బో లెడు 

కోపం ఉంది. కానీ, ఒంటరిగా ఉన్నాడు, (అని అంబయ్య 

శేసి మూస్తూ) కునుకు పట్టింది గావును ! 
అం(తనలో) అయ్యో, కూర్శయ్యా |! వశ దైవమా! 

కూూ-(తనలో) పాపం ! ఇతేణ్ణి పలకరించడం అంయే 

భయం వేస్తోంది, 

అం(తనలో) నాకు వాడ లెత్తిపోతోంది, 
కరా (తనలో) నేను ఎల్లా మొదలు పెట్టనూ ? 

అం---(తనలో) వం చెప్ప మన్నావు నన్ను 1 

కూ=(తనలో) ఇతనికి మనస్సు మనస్సులో లేడు* 

అం(తనలో) నీ కపవ్వూడే ఆగవహాం గావును ! 

కూ-(వె కి) అంబయ్య గారూ | 

అం-ా+(ఉలిక్కిపడి మెలుకువ లెచ్చుగుని కుర్చీలో 
కూచుంటాడు) 

కూ-మో ధోరణి చూస్త నే రావడం ఎందుకో 

మోకు తెలిసి ఉండాలి, 

అం-= తెలియశేం ! మా బాగా తెలుసు, కూర్చో 

వయ్యా | 

కూూ===మిా కీ వార్త వింతగా ఉండచ్చు. నేను ఇప్పు | 

డిప్పుడే వింటా ! ఓ పట్టాన్ని నాకు నమ్మకం కుషరం జే ! 

త్త 
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అం---వమై కేం, సిగ్గుపడవలిసిన వాణ్ణి నేనే, 

కరాయా-ఇల్లాంటివని గరించి అపరాధిని శిశ్నీంచాలి, 

తమను కూడదు, 

అంాకూడక పోవడేం! ఎంత పాపిష్టి వాళ్ళనైనా 

భగవంతుడు కనికరిసాడు. 

కూజా-ఇస్వూకు మోరే కనికరించాలి. 

అంామనం చేవుడి మొహాంచూసి వ్యవహరించాలి, 

కూూడాతే పృకండా, 

అంజాాక నికరం చూపండి, కూర్చ య్య గారూ ! తమరు 

నాకు వై వారు ! 

కూూడూదయ చూపండి, ఇవ్వడు వేడుకో వలిసినవాణ్ణి 

శీను! తమరు "పెద్దలు | 

అంా9దుగో మోకరించి అర్థి స్తున్నాను (అని మోక 

రీస్తాడు) 

కూ--అబ్బే, నేనూ అట్లా చెయ్యవలిసిన వాణ్ణీ, (అని 
మోక రిస్తాడు) 

అంధానా కొచ్చిన క ర్మానికి నన్ను కనిపెట్టాలి, 

కూ జరిగిన దారుణానికి బతిమూలుకో వలిసింది జేనే, 

అం=-మోొ మంచితనం అపారంగా ఉంది, 
, కూంామిోా వినయం చూస్తే నాకు కంగారు పుడు 

తోంది, 

అంలానిళ్ళీ కోరుతున్నాను, తమించండీ, 
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కరా—మ ౦దు మిరు తమించండి, నన్ను, 

అం-ాజరిగిన దానికి నేను ఎంతో దుఖ్బస్తున్నాను, 
కూ---మికంశకు ఎక్కువగా దుఖ్జస్తున్నాను, నేను, 

అంది ఎక్కడా పల్లీకు చెయ్య* ౦డీ, 

కకూజూనరి సరి, ఇదోటా ! 

అంానా గౌరవం నిల బెట్టండి, 

కూలీ, దివ్యంగా, 

అండాలకి డబ్బునంగతా, మీకు వం కావాలో మోరే 
స్థిర పర చండి, 

కూ-అచబ్బా, మీరు ఇష్టపడి ఇచ్చే దానికంకు మా 

శిందు కయా 1 డబ్బు నూరే పెనలు చెయ్యండి, మారు 

సంతోషీంచడమే మూకు వది వేలు, 

అంజాఆత హాహా, మిరు బేవుడి వంటివారు. ఏమి 

భారాళం, ఏమి మంచి, ఏమి నెమ్మది ! 

కరూ--- అబ్బో, మిరు ధర్భ మూ ర్తులు, వమి శమ, ఏమి 

అంతఃకరణ, వమి కలిమిడి ! 

అం .--మిోరు పట్టింది బంగారం కావాలి, 

కూ---మిరు చిర కాలం చల్లగా ఉండాలి, 

అంా-మరి లేస్తాను, అనుజ్ఞా ! 

కూ---అనళ్యం, ఎంతనూటా ! 

అం----( లేస్తాడు) 

కూజా( లేస్తూ) వచ్చి మితో అశేసిం దాకా నాకు 

థోచింబేశాదు, మోకు ధనం ఉంది, జలగం ఉంది, మాశేం 
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కోవం వస్తుందో కడా అని మహో భయపడి పోయాను, 

చెప్పద్దూ! పోనీ చెప్పాడా వడిశా జా! రహస్యపు. పెళ్ళాయిరి! 

అం దేన్ని గురించి మోర నేని ? 

కరా బాగానే ఉంది, మా పంకజం చేసుకున్న 
ర హన్య పు పెళ్ళి, 

అం ఎవర్ని శి 

కరా---ఎవర్నో అయితే ఇక్కడి కందు కొస్తానూ ! 
మో లీలని, 

అమా లీల గురించి ఏమిటి అంటున్నావ్ ? 

కరా-అయించదేదో అయింది, లోటంతా మూ వాడి చే, 

మో వీల్ల సుగుణం అంతా ఎడుగుదురు. మూ వాడే ఆ పిల్లని 

నమ్మించి (దోహాంచేసి ఉంటాడు, ఆ నంగతి ఇక మరిచి 

జోడాం. మరి పఖ్లీకుగా తక్షుణం వాళ్ళ వెళ్ళి చేశీద్దాం, 

అం=(తనలో) ఓరి వీడి దుంప తెగా! జే నెంత పొర 

బశ్జానూ ! కానీ ఈ కొ త్రవారా అల్లాంటి'బే ! ఓీ గోతు 

లోంచి మరో గోతులో (వవేశం ! ఇంశేమన్నూ ! మే 

మన్నా అంజే నాగుట్టు కాస్తా నేనే వీధిని వేసుగుంటా 
నేమో ! 

కళూంామి లేదో ఆలోచిస్తున్నారు ? 

అరంా-నం లేదు. నాకు అక స్మాత్తుగా వంట్లో ఎల్తానో. 

ఉండి, నేను మరి మాట్లాడలేను, వోతాను, మీరు వెళ్ళండి, 
౬ 

(అని ఎ; మకీ పోతాడు), 
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కూ-ఎపావం |! ఎవడైనా అంతే, శమించాలని ఉశ్హైశం 

ఇతడికి ఉన్నా దుఖం మిక్కుటం అయింది, తన బాధ 

తను ఒంటరిగా పడదాం అనుకుని ఈయన వెళ్ళిపో యుం 

టాడు, ఇతడి విచారం మూ స్టే నాకు జూలేస్తోంది, ఇల్లాంటివి 

(క మేవీగాని నడ్డుకోవు, (కు, మ, కి చూస్తూ) ఇదుగో మా 
కునూార రత్నం, పంకజం, (గంధక ర్త! 

పం=(కు, మ, నించి వస్తాడు.) 
కురా! మా నాయన, రా! ఈ ముసిలితం!డికి 

మిగిలిన ఈ శాసినిరోజులూ తిన్నగా వెళ కూడదని నువ్వు 

వట్టుపట్టినట్టు తోస్తుంది, తెల్లారభయం ! ఏదో కొ త్తబిట్టీ 

వస్తూంటుంది సీ మదికి ! మంచివిషయం నా చెవిని వే 

యోగ్యత తేంచే ! 

ల నాన్నా! అంత కోపానికి నేనేం 

జేళానూ 1 

కూ (వెక్కిరిన్తూ) “* నేనేం జేశానూ !” అంబయ్యగారి 

లీలని తీసిగాళ్ళి రహాన్యంగా 'పెళ్ళిచేసుగుని ఊరుకున్నావ్ ! 

ముంబేమివ స్తే నీళశేం నా కడుపుని ఇెడపుట్టావు నువ్వు, 
సీ క్రివా ఎంతతో స్ప అంతే? జార! శీపోయ్లోవల సీక్త 

జ్ఞానోదయం కాదు, (అని, కోపంతో కు, ఎ. కి పోతొడు,) 
పం-ా-(ఒకడూ వచారుచేస్తూ) ఎవడిది చెప్మా, ఈ 

బనాయింపూ ! మన శానయ్య చే అయుంటుంది , వాడుగా 

వచ్చి నా దగ్గిర నిజం యుగం తిరిగినా ఒవ్వుగోడు, వాడల్లా 
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ఒవ్వుగునే రకంకాడు, కోపం కాస్త వెనక్కిపట్టి నేను 
ఓయెత్తు వేస్తాను, 

[కు మ, నించి శానయ్య వస్తాడు] 

వంాశానయ్యూ! వచ్చావా? మనం పన్నిన 

రహాస్యం మానాన్నకి తెలిసింది, 

ఛామన రవాన్యమా ? మా నాన్నకా 

పంామ శే, 

శా ఎల్లా తెలిసుంటుందండీ ? 

వంతాఎమో ! నేను చెప్పుగో లేకుండా ఉన్నాను, అయి 

'లేంలే! మనం బ్రహ్పుడు నంతోషీంచాలీకుజానూ ! మా 

నాన్నకి వమిో కోపంరా లేదు, సరిగదా, (అని నవ్వునటిస్తూ) 

నువ్వు చేసిన పని ఛేషుగా ఉందిరా అని నన్ను మెచ్చు 

గున్నాడుకుజాసూ ! ఆయన మనస్సు ఇంత ఆనందం 

పొం 'బేటట్టు ఎవరు చేశారా అని మాతం అనుకుంటు 

న్నాను. 

ఇాఎ-(నవ్వుతూ, ఇంకా మరొకరని చూస్తున్నారా 

యేమిటి + నేశేనండీ మూకింత ఆనందం చేహార్చిందీ | 

పం ఛ, ఊరికే అంటున్నావుగావును | 

శా కాదండి, మవా[పభూ ! నేసే వెళ్ళి మీ నాన్న 

గారితో ఈమాట చెప్పాను ! 
షంా|[పమాణంగా ి 

శా[వమాణంగానండీ | 



జరగాలి అనుకో వాలి ఫ్రే 

పంలా-(కత్రిదూసి) అయితే బహువుతీ ఇయ్యనా 1 
దగాకోర్ ! 

శా వమిటి మో ఉదేశం ! నేను కానంత అలోచన 

వేసుగోడానికేనా వ్యవధి లేకుండా వమిటి మీరాక ర్తి 

లాగడం | 

పంజాఇదా నీ విశ్యానం ! ఇంత ఎత్తు నేను చేస్తేగాని 

నువ్వు నాజగ్గిర నిజం కక్క_లేచే | దోహీ ! నీకు నోట్లో 
నున్ గింజనాన్లు, నిన్ను క్తెజై లే నర కాలి, 

శానెమ్డుడి నెమ్మది |! లేచిపోవడానికి నా జీవుడు 

తయారీలో లేని నమయంలో మోరల్లా హొడావిడివడి లాభం 

వమిటి * కొంచెం తీమాయించి నాయెత్తు చూడండి 

బాబూ! ఇది గొవ్ప కస్సాఅండి స్వామి! మో కోరిక 

సిదించణానికి నేను వంజేస్తే వమిటండీ ? సాధనమా సారాం 

శమూ (వధానమైంద్ 1 

వం =ూసీయొత్తు నెగ్గకపో లే (| 

శా==అప్పుడు నరే పోనీ నన్ను సావకాశంగా చంపు 

దురుగాని, నా పన్నాగం ఎన్నడూ వొట్టిపో లేదు, 

పంాసలే, అయితే చూద్దాం. 

శా==ఆగండి, (అని ఎ, మ, శేసి చూన్తూ) అరుగో, 

లోపల్నించి, లీలగారితం డ్రి, 

అంా(ఎ, మ, నించి వస్తూ, తనలో) ఇంతా వాడిలి 

పోయి లీలని కనుక్కుంటినీగ దొ, వీడుస్తూ “ఈమాట శుద్ధ 



ల్ఫీష నిజంకు డౌ అబద్ధమే 

అబద్ధం, ఎవరు కల్పించారో గాని” అని గో లెట్టింది. ఆ 

చెప్పడం వఖరి గమసిస్పే, అమ్మాయి సత్య మే చెబు 

తూన్నట్టు తోసోంది, (పంక జూన్ని చూసి) ఇడుగో |! 

నువ్వేనా, మహోానుభానుడవ్ , మా గౌరవం తీసెయ్య డానికి 

ఈ వెల్తిమాట పుట్టించిన వాడవ్ | 

శాత గాలి అంబయ్య గారు ! శాంతం శాంతం! 

కోపానికి కొంచెం క శ్లైంపట్టండి, అల్లుడితో ఇల్లా నేనా 

మాట్లాడడం @ 

అంాఅల్లుజేమిటి రా, భడవా ! నువ్వేగావును అసలు 

(గంధసాంగుడివి | 

శా==మోాకింత కోవం ఎందుకు వస్తోందో నాకు బోధ 

పడలేదు, చాలా తమాషాగా ఉంచే ! 

అం-లానూవిల్లని యాగీచేసి, నంసారానికి తలవంపులు 

"తేవడం తేమాపా(టా, సీకూ + 

శా చెప్పేమాట వినిపించుగోండి ! ఈయన తమరి 

చిత్మపకారం నడుచుగు నే అల్లుడు, 

అం ==అతడిజోలి నా కెందుకూ ! సత్యం ఆడాలి, ఓక 

బేళ అతడు మాలీలని (పేమిస్తే, సరనంగానూ మర్యాడ 

గొనూ ఉండద్దూ రీతీ * విధిపకారం నా అనుమతి తీసుకో 

వద్దూ ₹ పొడునూట ముంబే పుట్టించి ఎల్లానో శార్యసాను 

కాలం పేసునోయాస్తాడా 1 



దర గాలి అనుకోచాలీ $8 

శొ-అయి కే, లీలగారు ఈయన్ని పెళ్ళ చేనుగో లేనశే 

మా వాదన * 

అంాఛీ, పుంభాకోర్ ! చేసుకో లేదు, ఇకమిడట 

కుడా చేసునోదు, నోరుముయ్ ! 

వా-ాఒక వేళ రహాన్యంగా వెళ్ళి చేసుగున్నా రే, అను 

కోండి, అది మికు ఒప్పుద లేనా! 

అఎ-ా-జఒక వేళ వెళ్ళిచేనేసునో లేదనుకో, అవ్వుడు నిన్ను 

కాటిక కింద వంచి వ(స్ర్ర కాళతం చయ్యచ్చా ? 

పంావాడిమాట నేను బుజును చేసానండి, 

అం-ాపీరి ! నౌకరుకి తగ్గయజమాని ! ఇద్దరూ. చెరో 

అబద్ధాల పుట్టానూ | 

శాాపట్టండీ ! నా అంత వాడు చెప్తూఎశే ర్రింకా 

తిరగేమిటి 1 

సంమిమ్మల్ని డగాచేస్తే మాశేం వస్తుండండీ, 
యధార్థ ౦ చెప్పేశాంగానీ ! 

శా=._అందాకా మెందుకూ ! పోసీ ఆ అమ్మాయిని 

“శీశేసి అడగండి, తీరిపోతుంది, 
అంజాఅదీ అబద్దం అడిలే! 

శా=వొదిలిపాయె ! కాని ఆ అమ్మాయి నిజం తవ్ప 
మరోటి చెప్పదు లెండీ, 

అంాఅల్లాయి శే ఉండండి. (అని ఎ.మ, కి నెళ్ని “లీలా 

అని శేశేసాడు;) 

5 



84 నిజంకుజా అబద్ధమే 

లీ=-(ఎ, మ, నించి వస్తుంది) 
అం -- (లీల వస్తూండగా) లీలా ! ఇల్లారా ! ఒక షణం, 

శా (లీలతో) అమ్మా! ఎల్లారైలేం, ఆ సంగతి నాన్న 

గారు విన్నారు. మో నంబంధం చారు ఆమోదించారు, 

ఎదురుగుండా భర్తృగారున్నారు, మారు అమాట ఒప్పేసు 

గోడం ఒక్క_ కు తరవాయి, 

లీ-ఆమాటా ? వమాటా! వమిటి ఈ లుచ్చా 

మాట్లాజేదీ ? 

శా==అపహ్స్ఫడే ఎంత విఠదుతో గారవించావమ్మా, 

తల్లీ నన్నూ ! 

సంా|(సేయసీ | నువ్వు నా నొకరు వాడి మాటలకి 

ఏమి అనుకోకు, ఎం జేస్తాం ? మన ర హాస్యవివాహాం 

నలుగురికీ తెలిసిపోయింది. 

లీ-మన రవాన్య వివావామా ! 

వంాశకాదుమరీ ! నా లీలా ! యావత్తూ వెల్లడయింది, 
నిజం చాయడం మనవళమా ? 

లీ=-(ఆశ్చర్యంగా) నేను నిన్ను గాఢ్మప్రేమతో భ_ర్హగా 
పరించానా ? 

సం తెగేసి | యెగా త్తంత సౌఖ్యం నాకు అబ్బడం 

కొందడ చూడలేక క భ్భృల్లో నిప్పులోసుగుంటున్నారు. నీ 

మంచితనం కంట (మే జాస్తీ అవడం చేతనే జీను 

జస్సతా ! ఇది గుట్టుగా ఉంచమని నువ్వు నన్ను కోరాన్ ! 



జరగాలి అనుకోవాలి ఫ్ 

మరి నీకోవం ఎందుకంకే, నా వెట్టి నంతోషంలో ఆ 

రవాన్యం చేను దాచ తేకపోయానని. 

శా==-ఆ రహాస్యం వెల్లడి చేసింది చేనండీ ! నరా! 

ఏమిటి (వమాదం దానివల్లా 1 

లీ...అయ్య య్యో | ఫుట్టిం తరవాత ఇంత ఘో రాబడ్ధం 

విని ఎరగను, ఇల్లా వంచించి నన్ను (గహించాలనా | 

WE పిల్ల మనస్సు తివ్వుగో లేక పోయాం, అందుకని, వీళ్ళ 

మర్యాద మసిచేస్తే, తండ్రి తపాతపహాలాడిపోయి; పిల్లని 

నిర్బంధ'పెట్టి, పెళ్ళికి ఒప్పిస్తాడుగ దా 1) అనా ఈ ధీరడీ 

ఎత్తూ! అల్లా కుదరదు. కర్శమూ, తండ్రీ, మనస్సూ కలిసి 
నన్ను బలవంత పరిచినా నరకే, నేను ఒప్పను, ఇంత నీచపు 

ఎత్తులు చేసేవాణ్ణి కట్టుగునే కంటె ఛస్తేనయం. అబలని 
గనక ఇంతటితో ఆగాను, 

సండా(శానయ్యతో) ఎల్లా ఇానయ్యా ! మనం మాడి 

పోయెట్టున్నాం. 

ఇా-ానన్ను ఇెప్పనీండి ! చూడవమ్నూ, ఇంత అభి 

నయం ఎందుక మ్మా ఇవ్వుడూ ? ఏమిటి నీ ఆతోచనా ? 

సీ క్రోగీరిక సిద్ధించే నమయంలోే ఎదో పైత్యం ఫీల్రో (వవేశించి 

నిన్ను వమిగా చేస్తోంనమ్మా ! |! మూ నాన్న క్రోవి ప అయితే, 

నంగతి వమయీదో ! కాని, ఆయన, నువ్వు ఒ శ్చీస్తుగుంళే 

సర్వం సొసాయింపు చేస్తానన్నారుగా ! అవునువమురి పావం ! 



స్ నిగంకు ణా అబద్ధ మే 

మనన్సు విప్పి చెప్పియ్యడానికి క్స్ ఎంత సా |! భాటంగా 

చెళ్ళికావాలి, అది నద్దకోవాలి, మానవ శరీరం ! (వమా 
దాలు వస్తూంటాయ్్ ! జ్ఞానెన వాడు స్రీ జడపదార్థం అను 

కోడు, ఇల్లాంటి (పమాదాలు సీతో మొదలూకాదు, 

ఆఖరూ కాదు, 

లీ-పా౫ చెక్కి. వీళ్ళు ద్రింతే అమర్యాదాగా మాట్లాడు 

తూంకే, నువ్వు చూస్తూ ఊఠకుంటా వేం, నాన్నా | 

అం---ఎం జెయ్యనూ ! నాకు మతి స్థిరం లేదు, 

శాయాఅమ్మాా ! నే చెప్తా వినండీ | ఇంత మట్టు! రాసీ, 

కుండానే మీరు ఒప్పేసుగుని ఉండవలిసింది, యావత్తూకుడా! 

లీ...-వమిటి ఒప్పేసుగుని ఉండవలిసిందీ ? 

శా=ఏమిటా ? చెప్పమన్నారా ! మాయజమానిగారికీ 
మీకూ జరిగిన వ్యవహారం అం'తానూ !=మంచి వేళా 

కోభ మే |! 

నీపీరి పొగరుమోకా?* మా యజమానికీ నాకూ 
జరిగిన వ్యవహారం చమిటిరా ? 

ఇా---అమ్మా ! ఎమో! మీాశే తెలియాలి, అతి 

నంతోవంలో ఒక వేళ మిరు ఆసంగతి మరిచిపోయా ళీ మో! 

స్టావకం చేసుగోండి తొంకరవడక, నిడాన౦గా, 

లీ==నాయ్నా |! ఇంతంతమాటలు చేను భరించ లేను 

(అని, శానయ్యని ' ఒక్క చెంసకాయ వేసి ఎడమకు నెడు. 

ఛుంది, నెనకాలే, అంబయ్య వెడతాడు,) 



జర గాలి అనుకోవాలి రి 

సంజాఅయిందా ! మేమిటో జరుగుతుంది, చూదాం 

అన్నాన్ ! 7 

శా తెలీసిందండి, నా దినాలు సరిగా లేవు, నాకోనం 

క(ర్రలూ కాళ్ళూ తయారవుతూన్నట్లు నాకు కనిపిస్తోంది, 

ఇక చేను ఎక్కణ్లించేనా ఉరకడమో, ఎందులోనేనా దిగ 

డమో నయంానా నిశాశకి సరిపడ్డ ఎత్తున్న కొొండో 

లోతున్న గొయ్యా దోర కాలిగాని ! 

పంావడీశాన్ర లే ! ఇక్క_ణ్లించి చెపాయిం చెయ్యాలనా ! 

ఆచావడం నముటో నా మెనే కానీ! 

శా==తీరా యింకోరు చూస్తూంజే ఎల్లాగండీ బావడం! 

మ్ రిల్లా పట్టడి తే అలస్యం కూడా అవుతోంది, 

పం-అల్లాయి తే, రా! విటుడి కోవం ఊరిశేపోదని నీకు 

బుజువ్రు చేస్తా! 

శా(వెనకాలే కుడి వేఫునడుస్తూ, నెత్తికొట్టుగుంటటూూ), 
శీర ! శానయ్యగా ! వాళ్ళపాపాలూ వాళ్ళపాపాలూ సీ 

మెడకి ఎల్లా చుట్టుగుంటున్నాయిరా | 

(తెర) 



రంగ౦.4 

[గది : (మగవేషంలోనే రమణా, మిరియమూ కూర్చుని ఉంటారు] 

మిాచమూశారా, ఎంత చిక్కులో వడ్డారో మీరు |! 

ర-==మిరియం | నాక ర్శం ఇల్లా ఉండగా, ఎవరు తన్పి , 

సారూ | ఇవ్వడు శృతిమిారిపోయింది లీలా, వంకజంకూడా 

నా నంగతి చూసి ఆశ్చర్యపడి, నిజం క నిపెట్టాలని చూస్తు 

న్నారు, వాళ్ళు పోల్చేశారా, నాపని మట్టం, అంబయ్య 

గారికి నా సంగతి లోగడ తెలిసి ఉన్నా, ఇప్పుడే తెలిసినా? 

తన అనంతా వెవాళ్ళ! పోయిం తరవాత, నన్ను చూసే 

ఆయన మట్టుకు అసహ్యించుగోకుండా ఉంటాడా ! అప్పూడు 

జీను విధిగా వరాయిదాన్నే అయిపో తాను, ఆస్తీ సంవ 

దాయం రెండూ లేనిదాన్ని అయిం తరవాత నన్ను కోట్టుగో 

డానికీ పంకజం వెరివాడా |! 

మితూమో నబబు చక్కగా ఉంది. ఈ మాతం అలో 

చన తమరు వెనకే చేసి ఉండవలిసింది, ఇల్లా జరుగుతుండని 

ముందే (గహించడానికి ఈ మాశానికి, వమన్నా సోది 
చెప్పడం 'నేర్చుగోవాలా + నాకు వెనకే తెలుసు, 

రజాశాన్సీ' సీం చెవ్పనూ ! నాకు తెలివి పోతోంది, 
నువ్వు నే ననుకుని చెప్పు ! 

మిానేను మిరై, మిరు నేనై లే, సలహా చెవ్పవలి 
సింది మోరే అవుతాశేమో ! అయినా సరే, ఫోసీండి, 
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అల్లానే అనుకుంటాను, కాస్కోండి, హో నా మిరియం ! 

(దీనంగా) చూశావా, నా స్థితి ఎంతవరకు వచ్చిందో 
నలహో చెప్పమ్మా, సీకు చాలా పుణ్యం ఉంటుంది | 

ర=పోన్లేస్తూ ! ఇవంతొా వేళాకోళంలోకి దిం పేస్తు 

న్నావా? నా నంతావం నీకు నంతోషమా ? 

మిాలఅబ్బెబ్బే.! వొట్టికండీ ! ఊరికే అన్నాను. నాకు 

వాలా విచారంగా ఉంది. నేను తమరు వది చెయ్యమం శే 

అది చేసాను, వమ దారి కనసడదు, 

రావదారీ లేకవోతే, నాణచాన్ర రూఢి, 

మిాలీోొందర పడకండి, రమణగారు, 'చావడానికీ 
బోలెడు సావకాశం ఉంది, ఇావు ఎవ్వడూ తయారుగా 

ఉన్న జేగా ! కడం సాధనాలు ఏఏ ఫలించ నస్వుడు మరణం, 

కొని అటువం టస్వుడు అదీ ఫలించదు, 

రంజాఎమో ! నువ్వు రత్సీస్తే తప్ప నే ఉండను. 

మిస లే, నాకు ఒక 'ఆలోచన తట్టింది, వెడుతూ 

శెబుతాన్సైండి, రండి, (అని కు, మ, కి పోతారు.) 

[ఎ. మ. నించి చంద్రం నీలాలూ వస్తారు] 

చంానీం సీలాలూ + ఏ మెంది శి మళ్ళీ పొమ్ముందా ¥ 

కీయ ప్ప రాయ ణార్నీ ఇబ్రంత తేలిగ్గా పంపించేసి ఉండ 

రండీ ! ఒక్క తణంపొటు ఆవిడతో తమరు నంభాషీంచ 

కోరుతున్నా రని చేను ఇల్లా చెప్పానో లేదో. ఆపళంగాం 
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- అవిడ "ఫెడీమని, “వెళ్ళు వెళ్ళు ! చెబుతున్నాను ! నాకు 

నువ్వంశే ఎంత లె్ట లేదో మొ యజమా నన్నా అంతే, ఈ 

పాటికి అతణ్ణి సడవమను ! అంది, అంటూనే గిగరక్కున 

తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. మిరియం అంతే, ముఖం వక్కకి తిప్పి; 

బక్కి_ంచి “ఛీ, పో చవటా!” అంది నన్ను. మనిద్దరి 

పసీ ఒక చే మోస్తరుగా ఉంది లెండి, మనం ఆట్టే పొంగివో 

నక్క న్లేదు, 
చంాదమూాశెవా ఎంత కృతఘ్నుతో ! నా (పేను ఎంత 

ఉత్కృష్టమైన రకం * ఆవిషయంలో నేనువగా పడుతున్నా 

నేవూ అని, మొడట్లో నేను అనుమానించాను, కోపిం 

బాను, నా కోవం న్యాయం అయిన కోపం, నా క్రతువు 

జయిస్తూం కే చేను కోపించడం తప్పా! కోపం లేకుండా 

అప్పుడుకుడా కొయ్యలా ఊరుకోనా 1 పోనీ, ఆ సందర్భంలో 
వ జారా గ్యుడు కోపించకుండా ఉండగలడు చెప్పూ. 

అక్కడికీ ఆ కోవంతో నేను అల్లానే ఉండి పోయానా? 

వెంటనే పశ్చాత్తాప నడ్డానుగా ! లీల నన్ను మళ్ళీ యధా 

(ప్రకారం 'మన్నించద్దూ ? పోనీలే! నేను మూత్రం లీలకి 
తగ్గ శాస్తి చెయ తేనా వమిటీ ? 

సీ==జేనూ అంతేనండి, మనిద్దరం కూడా (పేమని 

దూరంగా పారేసి కోపం వహింతాం వట్టండి ! ఇంత చాం 

చల్యం కూడదని ఈ ఆడవాళ్ళకి ఓ సారిగ ట్టేగా బుద్ధి చెప్పి, 

మనలో ఇంకా రోమం వావనట్టు దాఖలా చూ'వెట్టాలండీ | 
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ముందు మనం మనల్ని మన్నించుకుం'కే తప్ప ఈ ఆడవాళ్ళు 

"పెద్ద పెద్ద కబుర్దుమానయు, పురుషుడు తన మనస్సు ఎంత 

పట్టుగో తేకసో తే, త్రీ అకత్ణి అంత నీచంగా కడుతుంది, 

చం-లాఅబ్బే! ఇక సంశయమేసుటీ ! ఈ యీానడింపులు 

నాకు బాలా అనహ్యూం కలిగించాయి. నేను మరోనంబంధం 

చవరాసుగుంటాను, 

సీాచి త్తం, కాని నేరు మరో నంబంధం ఇరాసునోను, 
(బ్రహ్మా చర్యంలో ఉండి పోతాను, వెనక ఓ నగొవ్పవాడు 

అన్నాడండి, “గ్ర్రీనునన్సు సమ్ముకం” అని, నిజం, పురుషుడి 

మోద శ్రీకి కోపం ేగిదం క, నడి సముద్రంలో వడన 

ఉండగా తుపాను "రేగిన కే | 

చంాా బాగా అన్నావ్ ! 

నీ--చి త్తం, కాని, (అని కు. ఎ, కి చూసి) వాళ్ళు ర్తిల్లా 

వస్తున్నారండి. (పణయ (వళేయం (వదర్శించాలి. మారు 

నిబ్బరంగా ఉండాలి, మె త్తవడిపో కూడదు, 

చం---అల్లాంటి భయం ఎప్పుడూవద్దు, 

సీజఆఎమోనండి, ఆవిడ ఇటు చూసే సరికి మో రేమన్ర 

'తారో |! 

(కు. ఎ. నించి మొదట మిరియం కొంచెం ఇవతలకి వస్తుంది. తరవాత 

లీలవచ్చి పక్కనే నిలబడుతుంది). 

మీాఅడుగో ఆయన అక్క_డే ఉన్నాడు. మిరు ఇంతా 

వేసి మె త్తపడి పోకు *డదు, 

రీ 
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లీ-=నాకు భ్ర_ర్యం వేదనే ! 

మిా9ఇల్లా వ స్తున్నారు, 

చంాభయం లేదు, భయంలేదు. నా (చేమ దన్తరం 

వినడానికి నే రాలేదు, అదంతా 'నెనశ, న్వల్పపమాదానికి 

నువ్వు ఆగహం పూనావు, చించావు, నన్ను తిరన్కరిం 

ఇావు, తిరస్కరణవల్ల ఎంత ఉదారమైన హృదయం కూడా 

ఖేది స్తుంది, అనలుమాట, నువ్వు నన్ను ఆకర్షించి నంతగా 

ఎనరూనన్ను ఆకర్షి ంచలేదు. నా [పేమ అపారంగా ఉండేది. 

నాఆత్సనిన్ను ఆరాధించేది, ఇప్పుడై నా విడిపోవడం నా కెంత 

కష్టంగా ఉందో ! ఇక నా హృదయం నర్జుకుంటుందో లేదో, 

మళ్ళీ అనలు (పేమించగలదో లేదో చెప్పలేం ! మరి నిన్ను 

బాధించను, ఇచే ఆఖరుసారి, 

లీ---ఈ సారి కూడా లేకపోలేనే తీరిపోను ! 

చంజానళే, సీతో పరిచయమే మానుకుంటాను, 
చచ్చేనా పోతాను గాని, నీతో మరి మాట్టాడను, 

లీ==నమస్కా_రం, 

చం--నామాట సీజం, నా మనస్సులో నువ్వు ఉండీ 

తీర తావులే ! అయినానశే నీ దగ్గిరికి మళ్ళీ రాను, 
లీ-=వచ్చినా వ్యర్థం | 

. చండాకల్లా నువ్వు ,తరిమేస్తూంశే మళ్ళీ వస్తానా 
నూర సొర్లు ఆత హత్య చేసుగుంబానుగాని |! 

లీ==అంనుక నే ఆ (పనంగం మరివద్దు, 



జరగాలి అనుకోవాలి 48 

చం... అవును, ఆ వమేయమే వద్దు. ఆ విషయంలో 

నీకు నచ్చే దాఖలా కనబరిచి మరీ “వెడతాను, నిన్ను 

జ్ఞాపకం చేసేది నా దగ్గిర ఏమి కూడదు, ఇదుగో నీఫొటో, 

పుచ్చేసుగో, ఆది నీకంటె నయం. అది నీకు మళ్లేనే ఉంది 

కాసి, నీ పెంకితనం దానికి లేదు, 

సీజాపో లే పోయింది గాని, మా బాగా అనేశారండీ | 

సీ-_ఇదుగో వద్గంటూం#ే మో రిచ్చిన రవ్వ ! 

మి==-మా జాగా చేశారండీ ! 

చం=(ఉత్సరం తీసీ చదువుతాడు) ““(పాణపియా | 

మో(పేము నావై అపారమనిన్నీ, తమపై న్మాజేను ఎట్టిదో 

కదా అనిన్నీ మీరు వాశాడ, మిరు నన్ను (ప్రేమించి 

నంతగా, మిము నేను (పేమించ జాలకపోయినా, నేను ఎంత 

(పేమకు నోచుగున్నానో కదా అనే భావాన్ని (శేమిస్తు 
న్నాను, విభేయురాలు__లీలి” ఇది దగాకోర్ ఉత్తరం, 

అదీ దీనికి కాసి. .(అని ఆ ఉత్తరం చింపేసాడు,) 

 లీ-(బక ఉత్తరం తీసి చదువుతుంది) “నా దారుణ 

(పేమగతి వముటో, నన్నెంత కాలం ఇట్లా దహిస్తుందో, 

ఎరగను, కాని, నర్వసుందరీ | ఎల్ల కొల మూ నిన్నే (పేమి 

స్తాను. పిధయుడు.చం[తం,”” ఇది మిరు (వాసింది, 
ఈ ఉత్తరమూ, ఇది రాసినవారూ కుశా వగా, (అని, ఆ 

ఉత్తరం చించేస్తుండి) 

చం (ఇంకో ఉత్తరం తీసి) ఇదీ సీ దగ్గిర్నించి వచ్చించే, 

ఆ కారణం చాలు, దీనిగలీ అంతే, 
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మి (లీలతో) థ్రైర్భంగా ఉండండి, 

లీ (ఇంకో ఉత్సరం తీసి చింపుతూ) నేనూ అంతే 

చేస్తాను. మీ వగ్గిర్నించి వచ్చిన ఉత్తరం ఒక్క_శేనా 
ఉంచను, 

సీ...-(చం[దంతో) చివరమాట మనమే అనాలండోయ్. 
జాగత, 

మి---(లీలతో) నిబ్బరంగా ఉండండి, 
లీ--నదునగో మి ఉత్తరాలన్ని చింజేళా ! 

చం---నరే, ఈ నమావేశం ఆఖరు, సెలవ్. 

లీ. సెలవ్, 

మి =-(లీలతో) అంతేకావలిసింది, మా బాగా అయింది, 

నీ-== (చం[దంతో) మిరే నెగ్గారు. 

మి (లీలలోో) మరి పోదాం రండి, 

సీ---(చం[డ్రంతో) ఇంత ధైర్యం కనపరిచాం గనక, 

రండి, 

మి=-(లీలతో) ఆగిపోయారేం ?. 

సీ---(చం[డంతో) ఆగిపోయా కేం ? 

చం---లీలా, లీలా! నావంటి మనస్సు నీకు మళ్ళీ 

దొరక్క పరితవిస్తావున్మీ |. 

లీ._...చండ్రంగారి మనస్సు లాంటి మనస్సులు లమో 
ఉంటై ఉండక పోవున్నీ | మీరు నన్ను నిజంగా | పేమిం 

జంటే ! 
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చం-నున్రు నన్ను అనలు (చేమించం చే |! 

లీ-_కీ పనిచేస్తే కకాగపం డేది. ,. అదంతా ఎందుకు లెండి 

ఎవరిదారి వారి వయేటప్పుడు ! 

చంా-అంతే ? 

లీ-_అవును, అది యిందాకానే సికపడిందిగా ! 

చం=--ఆమాట అంత లీలగా మొాట్టాడ తా వేం, లీలా! 

లీ__మిా మోన్తరుగా ఉండశానిశే, 

చంానా మో స్తరుగానా ! 

లీ-_-అవ్రను, మనం ఎవర్నేనా వదులుకునే టప్పుడు 

దుఃఖిస్తున్నాం అని వాళ్ళకి "తెలియ నియ్యకూడదు, 

చండాదుస్టురాలా ! నువ్వే వదులుకోవాలని కోరళా | 

లీ నేనా + మారే! 
చంఈానే నీకు ఆనందం కలిగించడానిశే ఇందాక త్ణించీ, 

యత్నం | 

లీ--మోొ ఆసందంకోన మే గావును, 

చం--నేను పక్చాత్తావ పడ్డానుగా ! 

లీ-_వద్దండి | అల్లాం టవ్యుడు శతృమించకుండా ఉండ 

లేను, నేను, 

చంాఅయి తే నన్ను తమించి, ఎప్సట్లా నన్ను 

కగట్యాశతించు, 

లీ-_-అబ్బ ! మ్ యిష్టం అండీ |! 
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(లీల సిగ్గుతో కుడిమధ్యకి నివ్ర్ర_మించగాా చంద్రం 
కూడా అటు నంతోవంగా పోతాడు) 

మి-పావం ! లీలగాకికి ఎంత పామరత్యమో ! 

నీ=ధీ |! నాకు కోపం వస్తోంది. చేనుకుజా నిన్ను 
తమించమంటాననుకున్నా వా (| 

మిాక్మావణ కోరకుండా, నీ అందానికి నిన్ను నేను 

మోాహీస్తాననుకున్నా వా ¢ 

సీ అయితే కాస్కో శేసుతో జమాలు అల్లి 

ఇచ్చావ్, నా కక్క -ర్లేదు తీస్కో. 

మీడారివుగో, వుచ్చేనుగో, “పిన్నులు” కొని ఇచ్చావ్ ! 

నీ-=9ఇదుగో, వెనక నాకు చాకు బవుమతీ ఇచ్చావు, 
అప్పుడు అది అణాఅయిణెంటుంది, తీస్తో_, 

మి9దిగో నీ కత్తెర, నువ్వు రాసిన ఉత్తరాలు ఇక్కడ 

లేన, అన్నీ తగ లేసాలే, 

సీఎా-నేనూ అంతే చేస్తాలే, 

మింామరెప్పుడూ (పేమభికు అడక్కు, 

సీర్రిదుగో దారపుపోచ, మన అనుబంధం తెంజీసు 

గోడానికి, ఈ సూత్రం తెంపుదాం పట్టు, దీంతో, వ్యాపారం 

నెసలుఅదుగో తమాషాగా చూడకు, నాకు కోవం 
పోతుంది మళ్ళీను, 

వింానన్ను నవ్వించడానికి యర్నించకు, లాభంలేదు, 

సీ..అయితే, రామరీ! అదుగో! నవ్వులె వేం, 

ఫిగ్గు లేదూ ? 
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మిలాను వ్వే నవ్విస్తూంటా | 

సీ ==మీసి సీనవ్వు నష్టంగానూ |! నాకోపం అంతా 

పోగొట్టావే ! ఏమంటావ్ ? సూతం తెంపుతావా 1 

మి=మోా యిషం | 
టబ 

సీ-సనీయివం ! 
లట 

మిల బ్బే | మొ యిష మే, 
లు 

సీని న్నెవ్వుడూ (పేమించద్దూ | 

ప్రై మై యిష్టం, 

సీఎాసీమాట చెబుదూ ! 

మి నే నేమో అనను, 

కరే, నన్ను తమించు, 

మిామిమ్మీల్ని తమించాను, 

నీ ఆహో |! సీఅందం నన్ను మం (త్రించింది | 

మీ ఆహో ! మొ దగ్గిర నేను వెర్రిదాన్ని | 

(సిగ్గుతో మిరియం కుడి ఎకరకి నడవగా గంతు లేస్తూ 
నీలాలు వెనకాలే వెళ్ళాలి. 

(తెర) 



రంగం. 

(కు, ఏ. నించి ముందుగా పంకజం వెనకాలే ఉనూటీమంటూ శానయ్యా వస్తాట] 

శా==అయి శే, మనం, లీలగారి ఇంటోకి వెళ్ళితీరా 
లంటారా ? 

పం-ా లేకపో తే నేను బతకను, 

శా హాస్యంగా వెళ్ళద్దూ 

వంజఅవ్సను, 

ఇా--నావల్ల అల్లరి జరుగుతుందేమో అని భయంగా 

ఉంది, 

వంజానీం ? 

శా=నేను దగ్గుతో ఛనస్తున్నానండి, (అని డగ్గుతాడు) 
చూశారా, ఎంత తీవంగా ఉందో | 

వంలాఫ ర్యా లేదు , ఒక్టమిరియం నోట్లో వేనుగుందుగాని! 

ఇా=అది మాత్రం వీలా బాబూ! సరేగానండి, 
చం[దంగారూూ, అంబయ్యగారూ, నన్ను చావగొట్టాలని 

చూస్తున్నారట, వాళ్ళు బాగా తయారై చాలా జనం 

ఉంచే? 

సంజాడింకే నం? మనం పోట్లాడి కుమ్మే సేద్దాం, 

శొంామనమా 1, నేనా! కుమ్మెయ్యడానికి | లేం 

భోదనంటండీ | అక్కడ అన్నారా నేను నలుగురి పెట్టు, 

పంాభీ, నోడుముంప్ , నాకు పిరికిమందు వేస్తు న్నావ్ 
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శా=-నాకు మెణుకువలోనూ ని|శళోనూ కుడా క|రలూ 

ఉ3కాభ్ళా కత్తులూ కనిపిస్తున్నాయి. ఉండండి, (అని 

ఎ. మ, కి చూసి) వస్తున్నానండి, (అని వెళ్ళి ఆప్పుడే 

ఏడుస్తూ వెనక్కి వస్తాడు) 

వంజావం ? 

శొ=గనురండీ ! అక్కడ చెప్పుగుంటున్నారండిీ, చండం 

గారూ అంబయ్యగ రూ కలిసి నన్ను ఒళ్ళుపట్టి నన్నికొట్టి, 

నా ఎముకలు పొడుంచేసి రవాణా చేసారటండి, 

వం-ాచం జమా |! ఆం వకిళాడుపోదూ ! మన్నికొట్టడం 

వమూటతు చెప్పిన శ | 
వ్ 

శా=మని కోనం వెతుకున్నార్హండి, మనం దాక్కోడం 
ఉం 

మంచిదిట, 

పంతాపీరి భడవా! నీ అంత పిరికిఐాణ్ణి నేను కుడా 

అవాలనౌ ? 

శా ప్రాణాలు తీసి కావుటండీ స్వామీ ! ఓమాజేగా 
పోయీదీ ! 

పరి మురి మాట్లాడావంటే మూట కీంద కొ శ్షుస్తాను. 

చచ్చినట్లు శా! 
టు 

(అని, ద. మ. కి వంగణం నదవగొ, భయంతో శాసయ్య వెనకాలే వెడతాడు. 

ఏ, హు, నించి రమణా, మిరియం వస్తారు.] 

రలాళదంతా నిజమే ! మళ్ళీ చెవ్వు, మళ్ళీ జప్పూ ! 

7 
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మిానేను తిన్నగా వెళ్ళి ఆ పూలమ్మిని కలుసు 

గున్నాను, అదీ నేనూ కలిసి మో నాన్న దగ్గిరికి వెళ్ళి సంగతి 

యావత్తూ చెప్పేశాం, అక్క_ణించి కా స్తధె ధైర్యం చిక్కి 

తిన్నగా కూర్చయ్యగార్ని కలుసుగుని నిమ్మణంగా, వూట 

జారేసి ఆయన చేత ఒప్పించాొం, ఈ చెళ్ళి తక్షణం జర సొ 

లని మీ నాన్నకంకు కూర్చుయ్యక ఎక్కువ ఆదున్చా పట్టు 

గు నేట్టు చేశాం, 

ర ఆహో | మిరియుమ్నా ! ఇదంతా సీ నేర్చు గదా! 

మిానై గా, కరార్భయ్య గారు ఇంకా ఎదో తమాపూ 

చేస్తాడట, ఎవ్వరితోటీ ఈ మాట చెప్పద్దన్నాడ. 

(కు. ఎ, నించి కూర్మయ్య వస్తాడు) 

కహూ---రావమ్మా ! అమ్మాయి ! నాకు తెలిసిందిలే ! 

నువ్వు బ్రంతే పదిలంగా వ్యవహారించావ్ గనక, నిన్ను చేను 

తమంఛాను, మా వాడూ చివరకి నంతోోషీ స్తాడు. వాడీల్లా 

న స్తున్నాడు లే. మ్ వాళ్ళని నువ్వెళ్ళి తీసుకురా, 

రాచి త్తం. విభీయురాల్ని 

(అని, ఏ. ఎ, కి న్నిష్కమీస్తుంది, మీరియంకూశా పోతుంది, 

కు. మ. నించి,వంకజం శానయ్యా వస్తారు) 

కూ..ఎవరు వారూ! పంకజం! రా, రా! ఇప్పుడు 

సీకూ ఒక మనిషికీ గొప్ప కలహం జరగాలి. శత్రువ్ర అసొ 
ధారణపు మనిష్, 
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శా=గొంఠలికలు తెగ్లోసు కుంటూాం కు ఎవ్యరూ అడ్డ 

పకరూ 1 సరేలెండి, ఎబేనా అఘాయిత్యం జరిగితే, నా 

ఫూచీలేదు, 

కూఎజాఈ విషయంలో నేను మా వాడికి హుహారీ 

యిస్తాను, 

శా=-ఎక్క_డ తంగడివి దొరికావయ్య్యా ! 

పం-నాయ్నా |! సీ మాట నాకు నచ్చింది. సీ మనస్సు 

కష్ట్రపెట్టాను అపరాధం నాది. నీ సమ్మతి నేను పుచ్చుకో 

లేదు. ఇవ్వకు ఆ చంాన్ని ఎదురుకోమని గావును సీ 

మాటలో అభ్మిపాయం | 

కూంాామొదట నేను అల్లానే అనుకున్నానుశ కాని, 

ఇప్పుడు అంతకంకు గొప్ప శత్రువే నీకు ఎదురు కాబో 

తూంటా |! 

ఇారాజీ కుదర నశ ! 

నం-ాఅయి తేమా(తం ! నే పారిపోతానా ! ఛీ !...ఈ 

కొత శత్రువు ఎవరు ? 

కూూజశారమణ | 

వంజారమళ్ణ్లూ |! 

కూజాఇిప్పూడొస్యాడుగాా చూస్తు గొని, 
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ఫం నౌ (పేమవ్యాపారంలో కపి చేస్తానని మాట 

కూూ==- అత డే, చవ్వుడు నీమోాన కతు నరియం గా తీర్చు 

ఏంటాడు, నువ్వు వె ల్లీనూట పుట్టిం చావుట, అందుకని, 

౮మణకి నువ్వు సమాధానం ఇప్పితీరాలట, ఆలన్యం కాపాడ 

దట. 

వం_.అయి తే, నాన్నా ! లీలకూడా. .. 

కూ---అన్నట్టు, లీల, చం( దాన్ని, ఇప్తూటే వెళ్ళాడ 

బోతోంది. నీమాట క ల్ల అని బుజువు చెయ్యడానికీ, నిన్ను 

(పత్యతసావీ.గా చెట్టుగుని మరీ విళ్ళాడుతుందిట, 

పంాఅ య్యా! ఎంత దారుణం! లీలకి బుద్ధీ, విశ్వాసం, 

మనస్సూ, మర్యాదా, నకలం నళించినట్టు న్నాయి | 

[ఎ, మ. నించి అంబయ్యా, చంద్రం, లీలా, వస్తారు] 

అంనసరి, మా వస్తాద్ తయార్ , నువ్వు తయారు 

అయినశ్షునా + 

వంశీ. మో రంతా బెబ్బలాడి లేగాని పీళ్లేదంటున్నారు 

గనక, నేను సిద్ధం, కొంత ఆలస్యం జేళానూ అం, 

కొంచెం మంచితనానికి పోయి చేశానుగాని, మూ నసాద్ కి 

జంకి కాదు, ఇవ్వుడిక మర్యాద నడిచింది, ఎందుకేనా మరి 



జరగాలి అనుకోవాలి రఢీ 

సిద్ధమే. నేను అంత పావం కట్టుగున్నాను గనక, దాని 

అంతం భూడవలిసిం బే, (లీలతో) ఇంకా నిన్ను (పేమిస్తు 

న్నాను అనుకోకు, నా మనస్సు యావత్తూ (ప్రస్తుతం అగ్ని 

హోత్రం, నీ మర్యాద 'జెలిసిపోయిం తరవాత, నీ తప్పుడు 

చిల్ళికి నేను వడుస్తూ కూచోను, లీలా, నీ ప్రవర్తన అన 
వ్యాంగా ఉంది. నీకు చీమం-తె నా సిగ్గులేదే | 

లీ._అంతంత మాటలకి నేను తో భిం చవలిసింజేగాని, 

తొందరవడను, నా తరఫున రమణని రానిస్తూ, అవుతుంది 

సీకు మంగళం ! 

[ఎ మ, నించి రమణా. మిరియం, నీలాలూ వస్తారు] 

పం--రమణేకాదు, అతనితోమరి పాతిగమంది వచ్చినా 

సే, వేను జడవను, పాపం! తండ్రిగారు చేసిన తప్పుకోనం 

ఇప్పుడు రమణ (పాణం ధారపోస్తున్నాడు, నన్ను కానుగో 

మన్నాడు గనక, అతనికితగ్గ సమాధానం చెప్పి తీర తాను, 
నువ్వుకూడా రావయ్యా ! చంద్రం ! 

చం=ఇటీవలచాకా నాకూ చెబ్బలాట నరడాగానే 

ఉండేది. అయి ేం, ఇప్పుడు రవముణే సంగతి యానత్తూ 

వ్నలు చేసానం శే, నే నాగిపోయాను, 

స=అవును, నీ జ్మాగ త్తమాద నున్ర్యు న్నావ్ | 

చం-నీకు రమణ ఇాలు | 
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పంారమణా ! 

కరా---వఏం | రమణంశు వేళాకోళం అనుకుంటున్నా వా 

యేమిటి ? అబ్బో ! ఎంత అసాధ్యపు మనిషో నువ్యెగగవ్ ! 

అంామశే, ఇవ్వకు కనవకుతుందిగా రమణ 
సంగతీ ! 

వం--అయి తే, రమునండి, 

మి__9 చేమిటీ, ఇంతవుందిలో |! 

కీ అన్రను, భావ్యం కాదు, 

పం-ామిరు నవ్వు తున్నారా, నా శేసి భూసీ! ఈ 

మాటు నవ్విన వాళ్ళ బు[ర ఎగర గల్డు, రమణా! రా! 

రంాఅబ్బె బ్బే ! వాళ్ళు చెబుతూన్నంత భయంకరత్యం 

నాలో లేదు. ఇంతవరకు ఎవ్వుడై తే వచ్చింవో, అబలత్వం 

నా దే అని లేలుతుంది. మిమ్మల్ని ఎదిరించే ఛై. రకం నాకు 

లేదు, లీల సోదరుణ్ణి మోరే జయించారు. మూరు నన్ను 

చంపినా, నా కిష్ట మే, కాని ఆ మృత్యువు వల్ల; మోకు 

తప్ప ఇతరులకు "చెందని స్ర్రీని, మో భార్యగా చేను 

గున్న ళ్లు శి 

వం ఛీ! (పపంచం అంతా ఆమె దు[పష్పవ_ర్తన 

(గ్రహించారు, 

రాపంక్ జంగారూ | మిమ్ముల్ని (పేమించిన స్రీ పావన 

మైనదని మారు (గహించండి. ఆమె (పేమ నివ్క_ళంకం, 

ఆమె: (పేను నిశ్చలం, పరా తండిగాధు సాథి, 
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కకా—నాయనా ! నిజం, నిజం, నీ కోవం చూసీ, మేం, 

ఇాల్రా నవ్వుకుంటున్నాం, ఇక సీకు చెప్పెళ్యూలి, నిన్ను 

(ప్రేమించిన (గ్ర్రీ పీ ఎనురుగుండానే మొగ వేషంలో ఉంది, 

కొన్ని కారణాలవల్ల అఆ వీల్ల ఇట్లా పెరిగింది. నేటివరకూ 

మేం ఎవ్వరమూ ఎరగం, లిలని నువ్వు (ప్రేమించి చెప్పిన 

మాటలన్నీ ఆ పిల్లే పుచ్చుగుంది, రమణని ఇక నువ్వు ప్ళీ 
చేసుగోడమే మిగులు, 

అం---నువ్వు చేసిన అపరాధానికి, నీకు [ప్రోత్సాహం 

యిచ్చి, మేం జరవవలచిన కయ్యం జే! 

పసంనాలా విచిత్రంగా ఉంచే! నవమి ఆశ్చర్యం ! 

వమి ఆనందం ! ఆ కళ్ళే నన్ను మోనగించిందీ ! 

అంతారమణా ! ఇక వెళ్ళి వేషం మొర్చుగో | 

పం==లీలా, నన్ను శమించు 

లీ-ఫర్యా లేదు, 

అం ---ఇంట్లోకి పదండి, లీడుబడిగా వచేనవ్వుకుంచాం | 

శంలాావూా వ్యాపారాలు సరి, అయినా సరే, బెబ్బలాట 

తస్పనట్టు కనిపిన్తుంది, మిరియం మాశేమిటి, నీలాలాః 
శాన య్యా శ్రి 

శానా కొద్దండోయ్ ! నీలాల్ని ఇెళ్ళిచేసుకోమనండి, 

నేను మిరియాన్ని ఎరుగుదునుగా ! 

మిలానేను నిన్ను భర్తగా ఎన్నుకుంటాననా ! నీ లత 
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శా=నీలాలూ ! నిన్ను పెళ్ళాడి మిరియం, ఫీత్తో శ్రే 

ఉంటుందనా |! 

వీవు హొకాణిలాగ ! నా దగ్గిర హాడిలిపోతుంది. లేక 

పోతే ఎరగదూ ! 

శాార్తిల్లా నే అని, పదవడి అనేక మంది జోరు తగ్గారు, 

ఎక్క_డికి లే! 

అం అ బ్బా! వాలోయ్ , ఊడుకోండి, పోదాం పడండి, 

కబుర్ల కేంలోటూ ! కావలసినంతె సాన కాళం, దెబ్బలాటలు 

పెళ్ళిళ్లుగా మారితే మరి కావలిసిం జేమిటి ? 

(తెర) 
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పా(తలు 

నంతానం-ా(ధనికుడు, అలారం యొక్క. భర్త) 

(కౌవణం( మోతుపరి, అలారం తండి) 

జీవన్ ---(ఛదువుకున్న వాడు, ఉద్యోగి) 

మహా చేవయ్య---(జీవన్ కి పరిచితుడు, గడనర్ని అను 

క నే వాడు 

అలార ౦---((శొవణం కూతురు, సంతానానికి 

భార్య) 
వెన్న(అలారాసికి దాసి) 

రంగం. వచ్చె పా(త్రలు 

1——సం, మ, (ఈా, జీ, ఆఅ "వె 

బీఐ సె, ము, నం, అ, జీ, (శా 

రె=జీ ము అనం, వె [ఛా 

ర్తి 



పాతక వవ చ్చ్వా ఆధ్యనాలుం 

నరం 1, 2, 8 

= -—-—— 1, 2, 8 

1, 2, 8B 

చా ఎ 2, & 

rl, 2, 8 

ర3——-2, 2, 8 



రంగం! 

[సంతానం ఇంటి యెదటిస్టలం, రంగానికి కుడివేపుఇల్లు, ఎడమవైపువీధి, 

సంతానం తన స్థితిగతులగురించి యోచించుతూ తబిపంకిస్తూ చప్పరిస్తూ చేతులు 

కడుతూ విప్పుతూ తిరుగుతూ ఉంటాడు, ] 

సం -ాకోరికోరి నాతరహోకి మించినపిల్లని చేనుగున్నాను, 

తీరిపోయింది _- వట్నవానపు గొవ్పింటిదాన్ని తెచ్చు 
గున్నాను, నామ'చ్చటకాస్తా ముక్కలైపోయింది. నాకు 

మొయ్య లేనంత ధనండింది. ఉంశేం? నాయింట్లో నాకం కు 

గడ్జిపర క్కే_ విల వెక్కువ, “నువ్వు పళ్లెటూరి జైతువిరా' 

నిన్ను కాదు నీఆస్తినే నేనుచెళ్లి చేసుగుంటటా అనే ధోర 

ణిలో ఆ సుతారప్పిల్ల తెగేసి ప్రకటిస్తోంది. ఇవానెల్లా నేను 

ఉరెట్టుగోడం ! తనభర్తగారు అనే గౌరవం నాకు _ ఆర్జించి 

పెట్టడానికి నాఐశ్వర్యం ఇాలదుట! చేనంచే ఆవిడికి విషం. 

విషమూ గన్నేరువేళ్లూనూ. నాజేరుచెబితే తనకి నామ 
నాట. ఆవిడికి నా పొడగిట్టదు, (ఛాతీమీద బాదుకుంటూ) 

ఒరీ ! తెలివిమద్దెపు సంతానమా ! ఎంతపొరబ్తావురా, 

నీపొర పాటు చల్లగాఉండా! ఇల్లంశు నరకం అనిపించే పిల్లని 

ఎందుకు కట్టుకున్నావురా! అనుభవించమ్మా, అనుభవించు ! 

(కుడిమధ్యనించి మహా దేవయ్య రావడం చూసి_తేనలో) 

ఎవడో వీడు, ధనానరి రకం, నే లేనప్పుడు నా యింట్లోకి 

వెళ్ళడం ఎందుకూ నన్న డక్కు_ండానూ | పోనీ వీదో వెళ్ళా 
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డండీ, చే నిక్క.డ ఉంటూండగా నే వచ్చేస్తాజేం మునిగిపోయి 

నట్టూ | ఇల్లానే ఉంటాయి వెధవ 'ెలువులు ! 

మ-ా(తనలో) ఈ ఇంట్లోంచి నేను బయటికి రావడం 

విషయం వీడు నన్నడిగిలే వీణ్ణి మెత్తగా మాద్చేస్తాను, 
యజమాని గురించిన వనిమిో జే వెళ్ళా నంటాను, కావలిస్తే 

యజమానిరాలో చెవ్వుగో మంటాను, 

నంాఅయ్యా | నమస్కారం, 

మని ధేయాణ్లి, 

సం-మీోాది ఈ|పాంతం కానట్లుంది. 

మ---ఈ (పాంతం కాదు, (కడివేపు చూపించి) ఆ 

(ప్రాంతం ! వ్యవహారపు పనిమీద నచ్చాను, 

నంతామంచి మాశుగానిి ముందు ఈ ఒఫ్థినంగలీ 
"చెన్చండీ, 

మ-అడగోండి. 

సం (కుడి వేపు చమూవిస్తూ) ఈ యింట్లోం చేనా తమరు 

వన్తూంటా 2 | 

మస్. “కేక 'లెయ్యక డి, 
నంావీం * | 

మ--అబ్బ, నిమృ్మణం, వమిటదీ ! 

నం--వమిటి సంగతీ ? 
మా (నోరు మాసుపని నంజ్ఞ చేన్తూ) ఈ యింట్లోంచి 

చేను ద్రివతేలకి రావడం మారు చూసిఉండకూడదు. 

క శేళ నకంటో చూసిఉన్నా, చూసినట్టు చెప్పకూడదు, 
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నంాఎంచేత ? 

మాఎంచేతా ? అబ్బో, ఇపాలాడింది, 

నంజా=అయినా, కాస్త జెబుదురూ |! 

మా--ామ్. గలాటా చెయ్యకండి, ఎవరిశేనా వినవడు 

తుంది, 

నంానినవడదు లే, 'చెస్ప్సండి 

మ--- చెప్పడానికి వీల్లేదు, ఇంటావిడతో చేను ర హాస్యం 

మాట్లాడ్డానికి వెళ్ళడమూ, ఒక ఉద్యోగి నన్ను వంపడనూ 

లాంటివి ఎల్లా చెప్పడం? ఈ నంగతి మ పిట్టశేనా తెలియ 

కూడదు, 

నంజాానాకు తెలిసిందిగా | 

మ=ాఅయి కేం, మీరు ? మ పిట్ట కారుగా | 

సం-అవునయ్యోయ్ ! [ ణకు చాలా జాగ ర్రషోొచే 

ఉంటాను, 

మ-డొండండి, ఇంటియజమాని క్రొక్క..డికీ మాతం ఈ 

ర హాన్యం "తెలియకుండా ఉండడం మజా ! అప్పుడు వాడు 

చూస్తూండగా గాడిన అవుతాడు, 

నంాఅటువంటి సమయంలో మోాబోటి గాళ్ళుజగ్గిర గా 

ఉండక పోవడం మంచిది. న౭ేగాని, మోచేరు ? 

మంలామహా చేవయ్య, 

నంజాలల్లా "చెప్పూ! చేవయ్యకంజు గొప్పవారనే 
మిమ్ముల్ని పంపించారు, ఎవరోగాని, 
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మధఆయనికి ఉద్యోగం, కొ త్తగావచ్చారు, వెనక 

మూరు పరిచయం, 

నంంలాాాఆయన పేరు * 

మ---అబ్బ, నాలికచివర ఆడుతోంది. ...*.మిరి,44, 

జీవన్ , 

నంాఒక పడుచుకు[రాడూ!. ,.ఆ.., 

మ-ంా-(ఎడమమూల సూచిన్తూ) అటు చెట్లశేసి ఇంట్లో 
ఉన్నారు, 

సంాఅల్లాచెప్పూ ! (తనలో) వాడు తనబన ఆ 

(శేణిలో ఎవ్పుడై శే పుచ్చుగున్నాడో, అప్పు జే నాకు 

గుండెల్లో రాయడింది, 

మాఆయన బాలా మంచివాడు, 

సంాఎం చేత * 

మానా కళ్ళతో చూశాను, మీడా చూడండి, 
ఆయన్ని చెడ్డవాడచేవాడు వశువు, మా రేమంటారూ ? 

నంామంచివాడే అంటాను, నిన్ను వఏంసని చెయ్యమని 

కోరాడూ + 

మాాాఆయనతో మాట్టాడ్లాసికీ ఈవిడకి ఇష్టం ఉందో 

“లేదో క నుక్కుర మన్నాడు, 

 నంాాకనుక్కున్నా వా! 
మాక ,' లోపల ఒక దాసీఉంది, చాని పేరు వెన్న, 

డాసి పుణఖ్యమూాఅని' అది నా సంగతి వంటనే (గ్రహించి, 

జ్ఞ్లప్తంటావిడ దర్శనం చెయించింది, 
t 
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నం (కోపంగా నవ్వుతూ, చెయించిందీ, సరి చాని 

మొహం ఈడ్చా | 

మానురోటండోంయ్ (కులుకుతూ) ఆ వెన్న అండం 

అచేమి అందమండీ ! అది నాగుండె తీశేసి నన్ను గుండె 

తీసినబంటుగా చేశీసింది, అది నన్ను చెళ్ళాడకపో లే, దాసి 

ఖర గం, నేనెంజెయ్యనూ | 

గం ౪ మూటానిజమే, పాపం, ఇంటావిడ ఏమిటండి 

సీతోటి 1 
మడానాతోటా ! మామూలుగానే అంది, ఇష్టుల్లో 

మాట్లాడం ఇష్ట మేఅంది, తన ముగుడు, జంతువృులాంటి 

వాడంది, జాగర్త అవనరమనీ, ఒడుపు కనిపెట్టి మరీ 

రావాలనీ చెప్పంది, 

నంజా=(తనలో) అది ఇంకా భార్యేమిటీ, రాతసి, 

మ-=-సనంజేహం అఖ్లన్లేదు. రంగం మహజోరుగో 

ఉంటుంది, రహాన్యం పొక్క_నీకండి, నేను లోపలి కెళ్ళడం, 

ఇంటావిడతో మాట్టాడ్డం, వి కి గావడం, మిమ్మల్నీ క్లల్రి 

యడం---యావత్తూ అబద్ధం అన్నట్టు మరిచిపొండి. సెలవ్, 
అంతా అబడ్షం, 

(అంటూ చీటీసవ్యుతో ఎడను ఎడర్నించీపోళోడు) 
వీడు. ఓ దళారీపీనుగు ! పీళ్ణిమాత్రం వమననూ1 

ఛీఛీ అధికవంకంకిల్లనీ చేనుగున్న ఫలీతేం కది, ఇంకో... 

నేను గృహయజమా న్నేమీటీ ! వాళ్ణైవణ్లో చూస్తానంది,' 
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మాట్టాడకానంది ! నళ మానుగారు ఘటం ఇంకొ 

ఉన్నాడుగా బతికీ ! వాడితో చెప్పేసాను, ఈ రాయబారం 

సంగతి, (ఎడమమధ్యకి చూస్తూ) అడుగో, ఆయనే వస్తు 

న్నాడు, 

(శ్రా---(ఎడమ మధ్యనించి వస్తూ) వమయ్యోయ్ | 
పం--వమిటయ్యోయ్ | 

(శా---ఎల్లానో ఉన్నా వేం, అల్లుడూ | 

నం-ాాఎల్లా ఉన్నాను, (శావణం రి 

(కొల బేం వీలుపు సంతానం! నీ కం* పెద్దవాళ్ళని 

“ఏమండీ, అనాలిగాని, చేశెట్టి పిలుస్తారా ? 

నంజానశే, అల్లా అయితే, (శానణం మాత్రమేకాక 

వమండిగారూ |! 

(శా--- రెండూ అఫ్థన్లేదు, ఎదో ఓటిచాలు, సరే: ఏమిటి 

సీ భాధా? 

సం=-జన్న బాధ, నొ పెళ్ళాం. 44244266 

(శొ-అచేమిటీ ? మా అమ్మాయిని వదో ఊరికే “నా 

'విళ్ళొం ఆంటూ మాట్టాడే స్తు న్నా వే | 

సంావీం, తప్పేముందీ ! మీకెంత కూతురై నా, నాకు 

విళ్ళ్ళం కాదంటారా ? 

(శాంాఛీ అవేం మాటలు ఊడకో, కాని, తక్కువ 

పంశీంపిల ని అశేసివటు మా పిలని అనే సీ ఎలా! 
య ల య లావ భా 
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నంావఏం ? వెళ్ళాంగారి అనవమంటా'రా + మర్యా 

దలు అల్లా ఉంచి అనలునంగతి వినండి, మోొ పిల్లతో పెళ్ళి 

నాకు తృ ప్తికరంగా లేదు. 

(శాాశకారణం ఏమిటి అల్లుడా | 

నంాశాకు లాఖించ లేవు, 

(శ్ఞాఅంశే | 

సనం-ా-అంళే, మోకు లాభించిం దన్నమాట, ఆ సొమ్మెట్టి 

విరు బుణాలు తీర్చుగున్నారు, నాకేం ముట్టిందో తెలుసా? 

ఫలానా (శావణంగారి కూతురైన అలారం అనే అవిషకి 

భర్ష అనే పేరు, 

(శాంాటీయి నెరివాడా |! మూ వంశంతో సంబంధం 

మూలంగా నువు ఎంత మోగిపోతున్నానో తెలుసా? మా 

వంశం మహో బుషుల్లోంచి సూటిగా (క మేపీ దిగింది, 

నంధనయమే,. గబ గచా దిగింది కాదు, (పమూాదిం 

చేది, 

(శౌ—మా సంవర్క-వల్ల నీ నంతానం మహో జను 

లన్రకారు, 

నం-ానా నంతానం ఏమవుతారో తెలియదు గాని, 

'ఉందరా కే వ్యాపారం కష్టదిట్టం చేసునోకపో తే (నుదురు 
బాదుకుంటూ) ఈ నంతానంగాడు రడారితాజర్ళు అయి 

పోతాడు, 

(శౌ ౪ వేం వూ*లోంప్ , జ లు,వూా 1 

9 
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నం=- ఏమ్మాటలా ?మో అమ్మాయి భార్య ఉండనలిసిన 

రీతిగా ఉండటం లేదు, మర్యావకి భంగకరంగా ఉండే (పవర ర 

సలో పడింది, 

(శౌ జ=వ్0ఏ్ , నెమ్మది నెమ్మది. తెలిసి మరీ మాట్లాడు. 

మాజి గారనభంగం అంశ ఎరగని కోవ మా కుటుంజం 

పతి|నతెలకి పు ట్లిల్లు, మై తరాల్నించి మా వంశంలో 

వేలు మడివీ-చుగున్న ఆడపడుచే లేదు, 

నంజాబన్. దానికేం లెండి, ఈ మాత్రం బజాయితో 

అడ్డమైన వాడూ మ "ట్టాడ తాడు, 

(శా--బడాయి కాదోయ్, వాస్తవం, మా వంశంలో 

ఒకావిడికి తనతో (పనంగించ డానికివ స్తే, ఇరవై వేలిస్తా 

సని, ఒక రాజబంధువు కబురు చెయ్యగా, ఆవిడ ఛీ 

పొమ్మంది, 

నుం =ాసోా అమ్మాయికి సామ్మూ ఇర -వె వే లభ్ఞ్లదు, 

ఛి పొమ్మనీ అనదు, 

(కూపీ సో హరో | ఆల్లాయి శే, నయినం ఏముటో 

చెస్తుమరి, ప్రతీ విషయంలోనూ మా అమ్మాయిని వనే 

సుగువస్తా' 'సనుఫోకు , తెవూం శు చప్పరించి ఊరుకోను, తగ్గ 

నిత విధిస్తాను, 

నం వ, ఉద్యోగి శః దగ్గిరే ఉన్నాడు, రాయ జొరం 

సంఫీంణాడు, ఈనిడ' చిలక లాగ వింది, 
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(శాజాలానిజంగా నే 1! అయినేనడు, కడై రే 

వేస్తాను. గౌరవాలు తగులడ్డ తకవాత  కశేబరా 
"అందుకూ |! 

అ న్ ఇ ks | నంజాానా బాధ నేను చె ఎాగున్నాను నిక మో నిగ్గ 

యించండి, నాకు నంజాయిదీ. చెప్పించండి, 

(శౌానీకు నంజూయిమీ. వాళ్ళిద్దరూ కుడా చెప్పాలిః 

చెపారు, చే దూస్తాగా ! నాకు కోవం రావాలిగాని, వేను 

మా చెడకయాయీ రకాన్ని, ఎవరేనానరే ముందు చీచే 
డ్ థ్రీ a ol 

స్తాను తరవాత ఎండేస్తాను. కాని, నువ్వు చెప్పిన సంగగి 

రూ ణీ అంటావా? 

సం ఫూ ర్రిగాః 

(శౌ=రూఢిఅయి తేనే చెప్పున్మీ. ఇల్లాంటీవి గమనించ 

డంలో పొరపాటబ్రుంశే, పెద్దవాళ్ళలో చాలా పీకలాటలు 
ఉం టె ఇ ౧౧ 

బయలుళ్రేరి, ఫిర్యాదు చేసిన వాడి శే పీకోలమోాది కొస్తుంది, 

ప ను 9 నంూనే చెప్పింది కేవల యభధార్థం, భుద్ధరత్యం, 

(శాలాఅయిలే ముందు వాడి దగ్గిరికి నడు, 

నంజానడవండి. (అని ఎడమమధ్యగా వెళ్ళబోయి) 

అడుగో వాడీల్లానే వస్తున్నాడు. యజమాని ఇంటి దగ్గిర 

"లేడూ, మంచి సమయమూ, రా, అని రాయబారి చెప్పాడు 
గావును, 

(ఎడమ మధ్యనించి జీవన్ వస్తాడు) 

(శౌ--వమంర్య్యూ, నే నెవధో తెలుసా ? 
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జీానా శెల్లా తెలుస్తుందీ, అనలు ఎందుకూ లెలి 

యడం ? ట్ర 

(శా-ా-ఎందు శేమిటి + నా జీరు [(శావణం, 

జీ=జాఅని వినగలగడం నా చెవుల భాగ్యం, గొప్పవారని 

వీన్నాను, 

(కౌానన్ను చాలా ఎరుగుదురు. చిన్నప్పుడు నేను 

యుద్ధాల్లో పని చేసి చాలా ఊళ్ళు ముట్టడించాను, 

జీ --అల్లాన్తఎడీ, ఛాలా నంతోపం, మేం అప్పడు పుట్ట 

లేదు, నయమే, 

(శానా పూర్వీకుల్లో ఒకాయన యుద్గంలో చేర 
డానికి వీలుగా ఉండేటట్టు తన యిల్లూూ పాలమూ తెగనము 

కోడానికి వై వారికి అక్టీ పెట్టుకోగా, మై వారు తిరుగు టపాలో 

అంగీకారం పంపించారుకుడానూ, 

జీ=జజళ్తది నమ్మడం నాకు వాలా యిష్ట్రం, 

(ఇా--ాఅంతా బాగానే ఉంది కాని, మిమ్మల్నీ గురించి 

మరోమా_స్హరుగా విన్నానే! మీరు ఒకనూయి వెనకాల 
పరిగెకుతూంటారట ! ఆ అవూూయి నాకూతురే. మా 

అల్లుడ నే బివదు నంపాదించుగున్న వాడు (నంతానాన్ని 

చూూవిస్తూ) ఈయ శే. 

జీ== నేనా, వీరా అమ్మాయి నన కాల వరిగడుతూంటా ? 

(శౌ---అవునయ్యా, నువ్వే, వమిటీజబ్బు నీకూ, అని 

అడగాలనుకుంటూం కే నువేం పటుపడావు, న ౦సం 

యిహీ ఛెబుకావో చెవ్వు, ఏ “టోక్షాల నత్వ ఏం నంజ 
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జీ---ఈ అపనింద చితంగా ఉండే ! ఎవడయ్య్యా 

మాతో చెప్పినవాడూ + 

కౌాచెప్పడానికి అన్నించాలా అర్హ తగలచాడే, 

జీలాకాడండి, వాడెవనో వనగుల్చాజీ అయిఉంటాడు' 

నా మర్యాద నాకుంది. అంత నీచ తానికి ఒడిగడ తానాండీ 

నేనూ! మిరు మహానీయులా ! మాకో అప్పరసలాంటి 

కరాతురా ! ఆవిడికి వీ భర్తా! కేను ఆవిణ్ణి వెంటాడడమా | 

ఎవరేనా నమ్మద్దండీ ! తమ సేవకుణ్ణి, -ఈ వృత్తాంతం మీతో 

చెప్పినవాడు పశువు, 

(శా---(నంతానంతో) ఇంగుశేమంటాన్, అల్లుడూ + 

సంబో అడంటాను, 

జీ—-నం దేహం లేద-డీీ, మాతో చెప్పినవాణ్ణి గాడిన అనీ 

పిలిచినా తప్పు లేదు, 

(శౌ (సంతానంతో ఇప్ప వేం సమాధానం ? 

నంతామో "కే చెప్పండి, 

బీ=-వా డెవడో తెలిస్తే మా యదసే వాళి గుండకిండ 

కొ శ్రేస్తాను, 

(శా-ా--(నంతానంతో) ఇందాకా నువు చెప్పింది దాఖ 

లాగా బుజువులో చెప్పు. 

సంజా=అ చే బుజువూ అబే దాఖలానూ 1 చే చెప్పింది 

నిజం, 
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జీకీహోహోో, మి* అలుడుగా లేనా మీలో ఈ 

ఫిర్యాదు [చేసుకున్న దీ | జ్జ 

(శా--మనే. ఇశేనే నాతో ఈచవార్ప చెప్పినవాడు, 
జీజాఅలా చెప్పండీ ! పీకియందు మో అల్లుడె ఉండడం 

అనే ధీరోజా త లశ్ణం వేకుంజా ఉంకు, ఈపాటికి ఈయన 

కున్న మిగతా పళ్ళు రాలిపోయి డొకును, 

(కౌాబక్క_మాటుండండి, ముఖా ముఖీని 'తే ల్చేద్దాం, 
వూ అమ్మాయిని ర మ్మాంటానా, 

[అని కడి ఎదరకి వెళ్ళి వెంటనే వస్తాడు. వెనకాలే 

అలారం వచ్చి ఆగుతుంది] 

జీ--ఏమమ్మా ! జేను మూ వెంట నదుతూంటానని మో 

ముగుడుగారిశో మిరు చెప్పారా? 

ఆ---నేనా ? నాకేం అవసరం? 

జీ==ఎమో ! ఆయన అల్లా జీచీ చెడుతు న్నా ర్లెండి. 

అ-అయి తే సకే, ఆయనే అల్లా (పచారం చేస్తు 

న్నరు, గనక, అల్లానే | ఎల్లానేనా మూరు నన్ను కొంచెం 

(పీమిస్తురూ | ఇభాబ్బాబు మిమ్మల్ని (ప్రార్థిస్తున్నా ను, నలహో 

ఇస్తున్నాను మీకు, శకాసీండి, వీళ్ళంతా చూస్తారు పాపం, 

ఒజ్టసారి నను (ప్రేమించండి. అయ్యొ మొహమాటమా 

(పేను లశ్ణాలు కనపరచండీ ! ఎదీ ఈ లెయ్యండి, కన్ను 

శీటండి, నాకే తెలికీ. వికారషు పు చేష్టలు చెయ్యండి, 

[సణయగీ'తాలు రాయండి, నా భర్త ఇంటిదగ్గిర లేని 
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నమయం చూసుగుని రండి నేను షికారు వెళ్ళేటవ్వుడు 

మరోడార్ని వచ్చి కలియండి, సినీమాకి వవండి దగ్గీరసొ 

చీకట్లో కూచోవచ్చు. దయచేసి, యల్నించండి, 

జీఎాఆగం జఉజాగండి. అదేమిటి, అటువంటి ఉపవాానం 

ఇచ్చేస్తున్నా నే ! మిమ్మల్ని మోరే మాగీచేసుసుంటున్నా శే! 

ఒకరి భార్య అయిన మిమ్ముల్ని మోహించే దురాలోచన 

నా కున్నట్టు మీలో చెప్పింది ఎవరూ ? 
అామరి లేకపోతే ఈ అల్ల శేమిటీ! ఈ తుట్ట 

నామోద పడ్డది గదా, ఏమిటి నాకు ధరి ? 

జీ --ఇతిరుల్ని వాక్కో-నియ్యండి. మనం సమావేశం 

అయి ఉంక్షే, అప్పుడు నౌ దు[ప్పనర్శన వచేనా ఉంచే, 

చెప్పవలిసినవారు మోకా | 
అ=పోారు నన్ను చూడ్డానికి రాంచే ! వచ్చీ ఉంకే 

మంచి స్యాగతిం దొరికి ఉండేది మోకు, 

జీ==నాొదీ మరోరక ౦ కాదు, నాగురించి భయం అనేది 

అఖ్బన్లేమ. ' గృహిణికి దుఖ్టిం కలిగించే ఘటం కాదునాది, 

మీరు గృహిణులూ మో తండగారు నంపన్నులూ, 

మిమ్మల్ని మోహించ డానికి యత్నం చేస్తానా? నేను 

జంతువ్ర పాటి చెయ్యనంటా రా 

(శా (నంకానంతో) చూడవోయ్, నంకొనం, ఎంత 

నిష్క..ల్శవమైన సనూూధానం ఇచ్చాడో ఆయన, ఇస్తు 

జేనుంటాన్ ! 
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నం-ాఆం వమంటానూ ! ఇదంతా అభూత కల్పన 

టప్పుకు చెప్పక తన్పదు__ఇందాకా ఈవిడ ఆయన దగ్గి 

ర్నించి చిన్న రాయబారం అంగీకరి చి ,:ది తెండి, చిన్న... 

రాయబారం |! 

అ--ానేనా *+ ఆయన రాయబారం అంగీకరించానా + 

జీ=-= నేను ఆవిడికి రాయబారం న'పిం,చానా? 

అ--(ఎడమ ఎదరకి చూసి) ఒసే ఇల్లారా వెన్నా ] 

'వె---(ఎడను ఎదర్నించి వస్తుంది) 

అావమే నిజమా? 

వె-నిజ మేమిటండీ + అంతా అబద్ధం, ఇంత అబద్ధం 

ఎక్కడా ఉండదు, 

నంజాభీ నోదమూసునో, తుంటరీ! నీ నంగతి నాకు 

తెలియదు కే ! నువ్వేగా రాయబారిని లోవలికి |పవేశ 

"వెట్టిందీ | 

వి=-ఎవరు, నేనా * 

సంాఅన్రన్స, నువ్వే. “శేనాటి నంగనాచిలాగ ! 

వె-(ఆశ్చర్య వడుతూన్నట్టు) జొర ! ఎల్లాంటి రోజు 

లోచ్చాయో ! దుర్జనత్యం ఎంతె జంపు | నాఅంత 

సత్య కాలపు దానికి ఎల్లాంటి అవనించ మోద పడిందో ! 

నంామరి చాలించవే, నక్కా, నిన్ను వాలా ఓడ 

పోళాను, సీ కంతా నాటకం, నీ వన్నీ మాయలు, 
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చె-మాశారా చూశారా! వమండీ అమ్మగారూ, 

నే నెప్పుడై నౌ... | 

గం=—-ఒసేయ్ , నువ్వు తక్షణం నోవమూసెయ్, లేక 

పోతే అందరికీ నరివడా నిన్ను తన్నేస్తాను, స్ తండి గౌప్ప 

వంశేంచాడు కాడుగా ! 

అ---అ య్యో | ఎల్లా౨టి అబద్దం ఆడుతున్నారో |! నా 

హృదయం చితిగిపోయింది, నే భరించ లేను, భే ఇటువంటి 

మాట వెయ్యడం ఫోరం, ఆయన్ని నేను లోగడ మన్నించి 

ఉండడం కుడా తప్పే, 

వె---యథార్థం అంతే, 

అఆయన్ని లక్యుంగా చెట్టుగోడం వళ్లే నారీపొట్లు | 

ఆయ నే అన్నట్టు, చేను హాయిగా మరోర్నేనా (సేమించి 

ఉండవలిసింది, అవ్వడు నా దళ ఇంత పొడుగా ఉండకసోయ్ 

చేమో ! తమించండి, పోతాను, ఈ అవస్థ దుర్భరం, 

(అని కుడిఎదరికి పోతుంది. తల తిప్పుగుంటూ వెన్న ఆవిడ వెనకాలే 

వెళ్ళి మళ్ళీవచ్చి నిలబడుతుంది). 

(కొ(నంతానంతో) ఇంత నుగుణవంతుశాల్ని నీ 

చేతులో ఉంచాం, దీనికి భర్తగా ఉండవలిసిన అర్హత 

సీకు లేకపోయింది గదా |! 

'పె---మా అమ్మాయిగారు వెరిదిగనక ఊరుకుంది, నే 

నై తే ఈయన్ని ఠకాయించి ఉందును, అయ్యా | జీవన్ 

గారూ ! మోరుచూ క్షే లాభంలేదు, మా అనక్కాయిగారిని 

1Q 
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(పేమించడం మొడ లెట్టాలి, యత్ని ంచండిీ, లాభిస్తుంది, 

ఏమి అేనవ్వుడు ఆనూట నాకు రానే వచ్చింది గనక మీకు 

సాయం నేను నిజంగా చేస్తాను, నమస్కారం (అని కుడివేపు 

పోతుంది), 

(శౌ=ాఅల్లుడూ! ఇల్లాంటిమాటలు పడవలిసిన యోగ్యత 

సంపాదిం'చావు గదా! సీ సంగతి విన్న వాడల్లా నిన్ను ఛీ 

అంటాడు, జాగ, మా పిల్లని ఎల్లా ఆదరించాలతో అల్లా 

ఆదరించు, ఇల్లాంటి (పమా+దం మరి రానీకు, 

నంలాజార! నాకు మతి నిరభ్యంతరంగా పోయేటట్టుంది, 

నేను (పత్యతుంగా ఎరుగున్న నిజాన్ని శుద్ధ అ బద్ధంలా కన 

సడేట్టు చేస్తున్నారు వీళ్ళు, 

జీ=(సంతొనంతో) అయ్యా! నా మాద మిరు వేసిన 

నింద అక్రమం, మిరు మానమర్యాదల సీతి సీమాలు తెలి 

యని వారుకారు, నా మర్యాద నష్టంఅయింది మొరు అప 

రాధం ఇప్పించాలి, 

(శౌ—-కది న్యాయం. అబే తీసుగో వలిసిన చర్య, 

అల్లుడూ ! ఈ ఘరానా మనిషీకి నష్టపరిహారం ఇచ్చెయ్ , 

నంా(కళ్ళు మిటకరిస్తూ నోరు వెళ్ళబెట్టి) ఏమిటీ ? 
నస్థపరిజోరమా ! 

(శాంాజఅవును, న్యాయ[వ కారం అంతే, నువ్వు లేని 

పోని ఆవనింద వేశావ్, 
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నంజాావడి శారు పోదురూ, వొర్టిపుణ్యానికి నెయ్య లేదు 

చేను అపనింద, ఈ గూడుపుశాణీ నాకు తెలుసు, 

(శౌానరి నరి. నువ్వూ నీ మనస్సూ కూచుని అను 

కుంకే సరిపోతుందా మరీ! నువ్వు అవునన్న దల్లా అతను 
కాదు పొమ్మన్నాడు. పెగా దాఖలా ఇచ్చాడు, అప్పుడు 

నువ్వు నోరెత్త లేక పోయావు, 
సంది మరీ శూగుంది, ఎదై నా నె, కాదుపొవ్తుం 

టూాండే వాడిసాత్యుం నిజమనా తవు ఉవచటేళం ! అయితే 

ఏ ఘోర మైనా చెయ్యచ్చు, కాదు పొమ్మని తప్పించుగో 

వచ్చు, 

(శాలామరి వాడించకు,. నా మాటవిని, ఈయన తనూ 

వణ కోరుకో, 

సం=(నోఠ నొక్కు_గుంటూ) వావ్య ! నేనా, తమో 

పణా, వీళ్లా | 

(శాలాఆం సంచేహించకు, ఇక్కడ వరాయివాళ్ళు 
లేరు లే, 

.నంజా ఛీ, నేను వమాసణ ఛ స్తే కోరుకోను, 

(శాలా(తీవ్రంగా) వయ్ అల్లుడూ ! నాకు కోపం తెప్పిం 

చక్కు నేను చెయ్యి చేనుగోవలి సొస్తుంది. నా మాట 
విను, 

సంతా(తనలభో) అయ్యొ నా అవస్థా | 

(శౌాముందు తలపాగా తీసెయ్, ఆయసది గొప్ప 
వంశం 



76 నిజంకుడా అబద్ధమే 

నజా(పాగాతిస్తూ తనలో) వీడివంశం అ: టించిరి ! 

(కౌాముందు నే నంటాను, తరవాత అబే నువ్వను, 
“అయ్యా [ఉం అను, 

నం-అఆయ్యా ! 

(శౌానన్ను, ఊమించాలి 1 

. నంజా=(నం చేహిస్తాడు) 

[శౌజాజఅన వేం? 

సంానన్ను తమింభాలి, 

(శాలా+ీమిరు తుంట శ్లని అనుకున్నాను” 
నంజామారు తుంటర్లని అనుకున్నాను, 
(శాలాీమిమ్మల్ని ఎర క్క-పోడంవల్ల' , 

సం-మిమ్మల్ని ఎర క్క. పోడంవల్ల , 

(కౌ—ా9స్పడు బుద్ధి నచ్చింది, తమ సేవకోణ్ణి !, 
నంానాకో బుద్ధి ఇవూడు రావడం వం కర్మం, వెళ్ళి 

చేసుగున్న నెంటచే వచ్చింది. నాకు దగాచేసిన వాడికి 
చేను సేవకుణ్ణా | 

(శా--చమమావణ నమ(గ్రంగా సశాస్త్రీయంగా ఉండాలి, . 
అంటావా, మూ వంశమ ర్యాడ చరాపించనా ? 

సం(నోరు నొక్కుగుంటూ) ఇప్పుడు బుద్ధి (వత్య 
తుంగా వచ్చింది, తమ 'సేవకుణ్ణి, 

', జీ=ా(నగంకానంతోో) అయ్యా, ఇక నేను తమవాణ్ణి, 
ఇడం శా జరగన ప్లే, 
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((శావణంతో ) అయ్యా ! వందనాలు, వాలా (శ్రమ 

యిచ్చాను. 

(శౌ—-మోాకు ఆశీర్వచనాలు, మళ్ళీ కలుసుగుందాం, 

జ్రీ=మోదయ, (అని ఎడమ ఎదరకి న్మిహ్కమిస్తాడు) 

(శౌ అల్లుడూ | వ్యవహారాలు అల్లా చక్కా పెట్టు 

గోవాలి, జూగర్హగా ఉంటూండు, గొవ్పవంశంతో సీక్తు 

సంబంధం ఏర్పడింది. సే ఉన్నాగా | సీమిద ఈగ వాల 

నియ్యను, (అని ఎడమ మధ్యకి ఫోశాడు) 
నంా((శావణం వెళ్ళిన వేపు చూస్తూ) పీరి, ముసిలి 

మామగారు శనికుంకా ! రక్ నచ్చాయిరా సక వభ్ళా | 

సీ రాజీ మండా, వాడు నాగు శమాపణ పోయి నాచేత[టా 

వాడికి క్షమాపణ ఇప్పించడం ? నశేలే, సీరోగం నే కుదురు 

సాలే, ద్రింతకంకె వ్యాపారం ముదిరిం తరవాత నిన్ను కీలు 

సాను, ఆ దృశ్యం చూసి చస్తుగాని ! దిక్కుమాలాడా | 
(అని, అసహ్యాం "వీసీ ముఖం పెట్టి, కుడి మధ్యకి వెళ్ళి 

పోజొడు) 

(తెర) 



రంగం. 

[రెంచో తేర ఎదటి.... ఎడము ఎదరనించి వెన్నవచ్చి, కుడి ఎదర చూసి 

వెనక్కి వచ్చి, ఎడనుకి చేత్తో సంజ్ఞచేస్తూ] 

వె రొ, 

మ-=(ఎడమ ఎదర్నించి వచ్చి, దిక్కులు చూసి, ఒక 

చీటీతీసి, వెన్న చేతికి అందిస్తూ) తీఠుబజీనా 1 

చెపీ, నీకు తప్పులు చెయ్యడానికీ, నాకు వినడానికీ, 
మానా తవు లేమిటీ ? 

'వెాఆ సంగతి నువ్వే ఎవడి దగ్గిరో ఊ చేశావు. వాజెళ్ళి 

యజమానిగారి చెవికొరి కాడు, 

మ--అబ్బే ! ఒకడు నా రాకపోకలు ఆరా తీస్తూంచే, 

వాణ్ణి గుట్టుగా ఉండమని (పాధేయవజ్జాను, వాడు పేలుడు 

కాయ గావును, 

వె--ఆ ఉద్యోగి ఎవరోగాని, చెరిగి వెతిగ అచ్చాడీ 

లాంటి రాయబార్ని వెతిగాడు, ఇల్లాంటి వాళ్ళు రాయ 

చారె కే, వేలే అడగక్కర్లేదు, 

'మంాఇక్కల్లించి నే నెంత ప ఉంటానో 

చూద్దూ ! 

చె ఇవ్వు జెందుకూ, చెయ్యి కాలిం తరవాతా 1 

మా౭ానరేలే, ఆదస్తృరం కస్సైంయ్ , ఇల్లా విను, 
నె---చెస్వు. 
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మ మొహం జఉహరన్య యిల్లా తివ్వు, 

వె-ాతిప్పాను, చెప్పు, 

మ-ా-(నంతోషంతో) వెన్నా! 

'వె---వమిటీ ? 

మ__(సిగ్గు అభినయిస్తూ) ఒన్, నీకు తెలియచా ఏమిటి | 

వె తెలియదు, 

మ=జానిన్ను (పేమిస్తున్నాను. 

వె-అల్లాగా | 

మ-ానన్ను చంపుగున్నట్టు, నిజం, 

వె-౨యితే చాగాచే ఉండి, 

మానిన్ను చూస్తూన్న వుడు నేను లేనటు నాకు 
తోసోంది, . — EE 

'నె--నువ్వు 'లేనవ్చుకు సీకు తోచడం మాత్రం ఎల్లా శి 

మ శాన రేగాని, నువ్వు నాకళ్ళకి ఇంత అందంగా ఎల్లా 

కనవడ గలుగుతున్నావూ అంటా | 

దెన్ కళ్ళనే అడుగు, ఉన్నాయిగా. 

మ=నశే, చాంతాడంత వ్యాఖ్యానం ఎందుకుగ నక | 

పీకు ఒప్పందం అయితే నువ్వు నాకు భార్య వే కాకుండా 

సీకు నేను భరనికుణాఅయీ పెళ్ళి ఏర్పాట్లు చేద్దాం, పెళ్ళీ 

తరవాత కుడా భార్యా భర ,లలాగే ఉందాం, సీం? 

వ---ఎమో! మా యజమానిగార్ని లాగే నిన్ను అను 

మా నస్రు పొం కరిస్తే! 
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మచ ఛ, కరవ నియ్యను, 

చెానేను పదిమంది పుఠుష్రలమధ్య ఉళ్నాసరశే, నన్ను 

నమ్మగలవా టే నా భర్త, 

మఎఎ=వదిమం జేమిటి, పాలిగ మంది మధ్య ఉన్నాసరే 

నేను నమ్ముతాను, నాకేమిటి మధ్య | 

చె--అయి తే చూద్దాం, 

మాఅయిశే దగ్గిరికి జరుగు, 

'వె---వెడళావా ఏమన్నా కావాలా! 

మడాడబ్బు లేని వాళ్ళమిడ వమిటా ధూకుడూ ! జనాన్ని 

వమిటా పొమ్మనడం ! అందంగా ఉండడమూసనూ, ఒక్క 

ముద్దు పారెయ్యమం కే వాదన్లున్నూ ఎవరికేనా కొ స్త 

సిగ్గుండాలి, తోవఇాలి, 

వె-దవడపళ్ళు కి కోరు కావాలా, వెడతానా + 

మ-ాావమిటా దుష్టుమాటలూ 1 

'వెలానువ్వు వొద్దుమోరుతున్నావు, 

మ=నామాట కా స్తపింకే నీకొంప వం మునుగుతుంది! 

వెి=సీకంక తొండరకూడదు, 

మడాకోరింది చిన్న ముద్దు బదులియ్య మని, కావాలంే 

వళ్ళి తరవాత ఆముద్దు వాపసు చే సేస్తాను, 

'వె-=--తమంచాలి ఇయ్యను, 

మేపి. అంటున్నాను, వెన్నా | ఒక్క_ముద్దు సీ 

చికాని ఖర్నురోసి నొ మొహాన్ని పారయ్ !. 



సజంకుజా అబద్ధ ము వ! 

వె--అమ్ము గారికి చీటీ యిస్తానని మూ యజమానితో 
"చెవ్వు 

మ-ాఅంతేగాని నాక సమాధానం చెప్పవ్, సే 

కాస్కో. సెలవ్ , 

"నె-ా- సెలవ్. 

మాల కే, సెలవుట. రాయో శిలో వెన్నమనన్సు ! 

(అంటూ నిరాశతో ఎడమవేవు పోతాడు) 

వె---అమ్మగారికి ఇదిమ్యాలి. (అని కుడివేపు తిరిగి) 

అరుగో, అమ్ము గారూ యజవమానీకుడా వస్తున్నారు (అని 

కుడివేపు నిష్క.-.మిస్తుంది.) 

(రెండో తెర లేస్తుంది) 

[ కుడిమధ్యనించి సంతానమూ అతని వెనకొల అలారమూ వస్తారు. కుడీ 

ఎదరకొచ్చి అలారం నిలబడుతుంది. మధ్య ఎదరకొచ్చి సంతానం కుడివైపు 

తిరిగె నుంచుంటాడు] 

నంలానేను చవటనికాను, నే విన్నది నిజమే, నాకళ్ళూ 

చెద్దవే, నొ కళ్ళల్లో దుమ్ముచ ల్లడం తేలిక పనికాదు, 

జీలా(ఎడమమధ్యకి వచ్చి సంతానానికి కనపడకుండా 
అలారానికి కనివీస్తూ ఆగుకాడు) 

సంావివాహానుబంధం అంజే నీకు అంత అల్లాటప్పా 

వ్యాపారంగా ఉంది, 

జీ---(అలా రానికి నముస్క_రిస్తాడు) 

అ---(జీవన్కి వంగనం చేస్తుంది) 

ll 
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నం=(అది తనే అనుకుని) అబ్బో, ఈ మ ర్యాద౬ శీం 

పోదూ ! నీకేమో తెలియదని నేననుకుంటానని ! 

అమో రనుకుంటారని కాదు, నేచేసింది, 

నంలా-ాఆం, సీ ఉదే కాలు నాకు తేలును లేస్తూ, 

_ జీజా(అలారాసికీ మళ్ళీ నమన్క_రిసాడు) 

అ---(జీవన్ కి మళ్ళీ నమస్క-రిస్తుంది) 

నంా(అది మళ్ళీ తనకే అనుకుని) చాల్చొలు నీ వేళా 

కోశాలు, మరి తగ్గించు. నువ్వు నన్ను మన్నించనక్క_ న్లేదు, 
చెళ్ళిలో ' నువ్వు వేసిన శవధథం మన్నించు, 

అ= (జీవన్ కీ నంజ్ఞ గా తల ఊపుతుంది) 

సం-ా-(అదీ తనశే అన్యయించుగుంటూ, నరినరి, తల 

ఊవీ లాభంలేదు, మూతి విరుచుగుసీ ప్రయోజనం లేదు, 
భుజాలు ఎగ 'ేసీకార్యం'లేదు, 

అామోార నుకుంటున్నారు, అల్లా, 

సం---ఎందుకు అనుకోకూడదూ ! నాది గొప్పపుట్టుక 

కాకపోయినా త ప్పూడువుట్టుక కాదు, 

జీ== (కొం నెం మాట్టాడడల్చినట్టు అలారానికి సంజ్ఞ 

చేస్తాడు) 

సం=( వెనక్కి. తిరిగి మూడగా, జీవన్ నవినయంగా 

నమన్క-రించి ఎడమ ఎకరకి న్నిష్క_మిస్తాకు, సంతోనం 

అలారాని శేసి తిరిగిమాసి, నిర్దాంతవో కాడు) ఇడునగో, విదా 

“వాడూ ! నీకోసమే, 
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అనా త ప్పేముందీ + 

నంజాతప్పునాదా + 

అ--మిీకే జెలియాలి, చేసేం జెయ్యనూ ? 

సంాభార్య చెయ్య వలిసింది చెయ్యి. ఇవతల్నించి 

వదో హుపారీ లేకపోతే తుంటన్ల ్మేకేగరు. ఇవతల 

వి కారాల్ని బట్టి తేనెకి ఈ *%ల్లాగ వాళ్ళు మూగు తారు, 

ఈగల్ని తోలుతూండాలి, 

అలానే నెంచుకూ తోలడం ? 

నం=జ-అందంగా ఉండడం చేత, 

అ నేను అందక ల్తెనని వాళ్ళనుకుం జే, మిరు వడుస్తూ 

నన్ను కోణా వడవమంటా శే ! 

నంావీడవక భర్త ఎంజెయ్యాలీ అటువంటప్పుడు 1 
అంాబుద్ధిగలవాడు చేశీవని చెయ్యాలి, 

నంజూాతమించాలి మా వంశంలో ఇటువంటి ఫోకులు 

ఎరగం, 

అ=ఎక్క_డా అంతే, ఒకమాటు ఎఠుగుండడం (పారం 

భిస్తే (శ్ర మేపీ అలవాటవుతు-ది, 

నం=ాా'నే చెప్పినట్టు నువ్వు చెయ్యాలి, నిన్ను వెళ్ళి 

చేనుగో లేదూ నేనూ ? 

అ---చేసుగుంచేు మాత్రం ! చళ్ళం'టే జన్నళకైదాః 
నశ్యానచూ, వకాంతమరణవూ ? 'వమిటి మీ జులుం 
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భార్య జంకే భర్త పరోకుంలో చచ్చి ఇర, గమతుంలో 
మ్మాతం బతికిఉండేదా ? 

సా వెళ్ళినమయంలో నువ్వు ఎన్ని శపథాలు చేశావ్ + 

ఆ--మిరడవమా తం చెయ్య లేదూ ! వెగా ఆ శవధా 

లన్నీ నా చేత చెయింవీంచారుగాని, నే చెయ్యలేదు. 

'నేవచ్చి మ్ కాళ్ళమిోద పడ్డానా నన్ను పెళ్ళి చేసుగోండని 1 

మావాళ్ళు మితో మాట్లాడుకున్నారు, అందుకని మిరు 

నా త ల్రివండ్రుల్ని విళ్ళాణార న్నృమాటగాని, నన్ను చెళ్ళాడ 

లేదు. తతణం వెళ్ళి, మా అమ్మ లేదుగనక, మానాన్న 

డగ్గిరి కెళ్ళి వడవండీ, నేను బుద్ధిపూర్వకంగా నా హృదయం 

మా చేతులో పెట్టి తరవాత అలిచరిన్మే అప్పుడూ నా దోమం, 

ఇప్పుడైనా, స్నేహితుల్లో మాట్లాడుతున్నా నేగాని మరేమో 

లేదు. నేను హీనంగా వరి,౦చ లేదు, వర్శించలేను. ఇంత 
వరకు మీద అదృస్థవంతు లే, నంతోమీంచుగోండి, 

సంాఅల్లాకాదు, నేను భర్తని గనక శాసిస్తున్నాను, 

ఆస్నేహోలు నాకు కిట్టవ్ , 

అతదు. చేను భార్యనిగ నక శొసిను న్, 

ఆ స్నేహాలు "నాకు కిట్టుతాయి. 

సంకు ర ! (తనలో) తుంటడ్ల మరి దీని వెంటవడ 

కుంజా దీని "మొహం బద్దలు కొట్టాలని నా ఊహ, కాని, 

నాకు ఛ్రైర్యం ఎక్క జేడిసిందీ! ఒశేయ్ సంతానం, (అంటూ 

ఇాతీ చవరుచుగుని తనశేస్లి ఛూసుగుంటూ) డాన్ని వోొది 
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"లేసి పోరా | (మెడపట్టుగుని గెంటుకుంటూ) వీధులోకి విరగ 

జైపో! (అనుకుని ఎడమ మధ్యకి పోతాడు) 

వె (ఎడమ ఎదర్నించి వస్తూ) ఇదుగో, (అని చీటీ 
యిస్తుంది 

అ---(చీటీ విప్పి చూస్తూ) తగ్గ సమాధానం. రాసు 

గొసా నుండు, (అని కుడిమధ్యకి వెడుతుంది.) 

జీ==(ఎడమ మూలనించి వస్తూ) వయ్ ! (అని ఈల 

చేస్తాడు) 

వె-(ఎడమ మూలశేసి చూసి, రమ్మని నం 

చేస్తుంది) 

జీ== (ఎడమ ఎదరకి వస్తాడు) 

మరా(జీవన్ వెనకాలే వస్తాడు) 
"వె---మా గొప్ప రాయబార్ని కుదువ్చగున్నా శే 1 

జీ---ఎం'జెయ్యనూ |! కొంచెం (కాశేగాని, మంచివాడు, 

వనక పరిచితుడు, నగంతనాఖర్లని నమ్మ లేక ఇల్లా చేశాను, 

నువ్వీ బహుమతీ పుచ్చుగో (అని సొమ్మిస్తాడు) 
వె---(బహుమతీ ఫుచ్చుగుంటూ) సేవకురాల్ని 
జీ =-ఉత్త రం? 

'నె-ఇచ్చాను, నమాధాసనం రాసుగు రానడానికి 

వెళ్ళారు, 

జీ ఇప్పుడు, *, ,లోవలికి, +. 

వె--- వెళ్ళచ్చు, రండి (అంటూ కుడి మధ్యకి నడుస్తూ) 

యజమాని ఇంటో లేరు, 

em 
రు 
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మ-లాపోనీ చేనుకుణా రానాండి, 

బీ సోనీ వద్దు, నువ్వెళ్ళిపో, 

మ---(ఎడమ మూలకి పోతూ) నా కాబోయే పెళ్ళాం 

ఎంత గడుసువో ! నలుగుర్ని బుట్టలో చెట్టగబ్లు, (అంటూ 

గర్వంగా ఎడమ మూలకి పోతాడు) 

(రెండో తెం పకుతుంది. ఎడమ నించి జోరుగా నడుచు 

గుంటూ మహాదేవయ్య వచ్చి కుడి ఎదరికి పోతూండగా, 

వెనకాలే సంతానం వెడతాడు) 

నంలావమ య్యోయ్్ ! 

మ-=(చెనక్కి_ తిరిగి చూసి) పో పో, వాగుడుకాయి ! 

నీ నోటికి తలుపూ కళమూ లేదు, 

నంజా-అ చేమిటి ? 

మరావమిటా! ఇది ఎక్కడా పొక్కనియ్యక య్యా 

సీ మొహం ఈడ్చా అని నీతో ఒక ర హాన్యం చెప్పే స్తిని 

కచా, నువ్వెళ్ళి ఈ యజమాని చచ్చి నాడికి టపొామోసే 

ఛావు, గోలయింది, పో పో, 

నం -ానంగలి వమిటం జే... 

మాాఫీపో, నీ దగ్గిర గుట్టులేదు, ఉంపేనా! ఈ 

కణంలో వమేమి జరుగుతూన్నదో నీతో చెప్పి ఉండేవాణ్ణి 
పన్ను డీక చచ్చినా 'చెప్పను, 

నంజాఆల వమిటీ? ఈ శతణంలో ఏమేమి జరుగు 

ఛూన్నదో అదా 1 
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మ---(చప్పరించిి అబ్బే వమా శేదు, ఊరికే అన్నాను, 

సంాబఒక్క._ కణం ఆగండి. 

మానేను ఆగను, 

నంజాాఒక మూట, 

మ -- అబ్బో |! నా దగ్గిర్నించి ఇంకా రహస్యాలు పిండా 

లనీ |! 

నాశ ఛ కాదు, 

మ--ానా కామా*త్రం బోధపడుతుంది, నన్ను మూర్జుట్ణి 

చెయ్యాలని మిరు చూ స్తున్నాగు, 

గం-మిమ్మల్ని మూర్టుణ్ణి చెయ్యక్క_న్లేకు. ఒక 
నంగతి, 

మ-ాానేను వినను, నీగోవ నాకొద్దు. ఎల్లాగో అల్లాగ 
నన్ను బెల్లీంచి మా యజమాని వెన్నకి. సొమ్మివ్యడమూ 

అది మా యజమాన్ని లోపలికి (ప్రవేశ పెద్ద డమరా మొద 

లైన [గంధం యావత్తూ నా దగ్గిర్నించి లాగాలని ! అలాంటి 

'వన్నీ నీతో చెప్పేసెయ్యడానికి చేను మూర | 

నం-ా-ఉిండుండు, ఏమిటీ ! 

మనే నుండను, 

గం సొమ్మిస్తా, 

ను (నద్దని సంజ్ఞ చేస్తూ, విజయం తన జే అయినట్టు 

నవ్వుతూ ఈల వేసుగుంటూ, ఇటూ అటూ ఊగుతూ 

ఎడమ ఎదరనించి వెళ్ళిపో తాడు). 
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నంజా-(త నలో) ఈ మూర్ధుకు కక్కేసింది నిజమేమో ! 

నిజమేఅయి ఆ సరసుడు ఇప్పట్లో నా యింట్లోడిం కే, నా 

మామగారు. పిశాచాన్ని ఈడ్చుగొచ్చి, వీళ్ళని బరిమాద 

వట్టించేస్తాను, ఈ వళంగా చేను ఇంట్లోకి వెడిలే వాడు 

ఉడాయించేస్తాడు, మరి నాకు సాత్యం ఉండదు, లోపలి 

కెళ్ళి చూడక పో తే, వాడీష్పుడు ఇంట్లో నే 'లేజేమో! అల్లాం 

ఏవ్వుడు నేను మళ్ళీ గాడిదనవు తాను మధ్య. అయినా ఈ 

కలుపు నందులోంచి చూద్దాం, (అని కుడివుధ్యకి జరిగి 

మాడ్డం అభినయిస్తూ) ఒరేయ్ సంతానం! కళ్ళారా 

మాశొవురా. సంచేహంఉం#ే మళ్ళీ చూడరా ! నీయింట్లో 

ఎయింటిది వురోడికి స్వాగతం ఇస్తోంది, మరి శీ భుంగా 

9'తారింటికి దారట్టి, మామౌారు ఘటాన్ని లాక్క_ రారా 

అని గబ గబా ఎడమ ఎవరకి పఠిగడ తాడు) 

[రెండో తెర , లేవగా, జీవన్.__ అలారాలు కుర్చీలమీద ఉంటారు. బీవన్ 

డమ మధ్య కేసీ చూడ్డానికి వీలుగానూ, అలారం కుడివేపు ముంఎంపెట్టీ 

టారు] 

అామిమ్మల్ని గప్పీంచా నన్న మా కేగాస్కీ నాకూ 

కొడులుగొ ఉంది, 

జీ== నేను నచ్చానన్న మాేగాని నాకూ హడులుగా 

కింది: 

అనన్ను మూరు థమించాలి, 

జీ==నన్ను కుడా మోరు తమింవాలి, 
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అ-ా-దై నసాతీ గా చెబుతున్నాను, నాకేమో దురుద్దేశం 

లేదు, 

అలా-దైవసావనీ.గా చెబు తున్నాను, నాకు చాలా 

సదుద్దేశం ఉంది, 

అానాభ ర్లగారి చర్యుచూస్వే నాకు అసహ్యం చేసింది, 

జీ== వారి చర్య ఏంశు నాకు అనహ్యాం చేసింది. 

అ= రాభర్కగాం అనుమానరోగం కుదర్చాలని నాకు 

అనిపించింది, - 

జీ==వారి రోగం కుడర్వాలని నాకూ అనిపించింది, 

అలాకాని నా కిప్పుడు చాలా భయం వేస్తోంది, 

జీ=—=-నాకు మీ కంకు భయం వేస్తోంది, 

అవా భయం అంతా (పపంచం వ్మి అర్థం తీస్తారో 

అసి, 

జీ=-నా భయం కుడా అంతే, 

అ==అయినా నే సాయం కోరి మిమ్మల్ని రమ్మన్నాను, 

జీ నేనూ సాయం చెయ్యడానికే వచ్చాను, | 

ఆ---అయిలే మిరు నా బాధ లన్నీ విని, నా నంసారం 

చక్కొ_పర చడం నిమి త్తం నాభర్తకి బుద్ధి చెప్పాలనే నంళ 

ల్పంతో వచ్చార నుకుంటాను, 

జీ——=అన్రను, 

ఆ---ధన్యురాల్ని, 

జీ-ావురి వె తాను, రాకీ రానా! 

{2 
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అరా శే శి 

జీ==అవున్కు మొ భర్కగారి అనుమానం ఎంత కలదో 

అంతా పె కొచ్చేస్తుంది, తీరిపోతుంది, 

అలానే రండి, చూస్తాను, న్నాధెర్యాన్ని బట్టి, 

జీ==(ఎడమ మధ్యకి చూసి, కుడి ఎవరికి జరిగి) వమిా 

అక్క_న్లేదూ ! అన్నీ ఇవ్వుజే పరిప్కారం అవుతాయి, మా 

నాన్నా భరా వస్తున్నారు, అని తలవంచి, కళ్ళుమూసు 

గుని, వలం వెట్టి, నుంచుంటాడు) 

' అ---(జీవన్తో మెల్లిగా) మి దుందురూ, నే చెబు 

తానూ ! 

సం 

Cae 
అ---(తీవంగానూ, కోపంతోనూ) ఇేనా సీ వరన! 

నిన్నూ నన్నూ గురించి ఊరూ నాడూ వకమై యాగీచెయ్య 

డమా! నువ్వొచ్చి ఏమి లేదని చెవ్పడమా! మళ్ళీ 
ఇప్పుడు (పేమగీ తాలు రానుగుని నువ్వు (ప్రత్యతం అవ, 

డమా ! ఎంత పొగరూ ! నేనూరికే గాజులు తొడిగించుగుని 

కూచున్నా సననుకున్నావా, సాని నను కున్నావా? మా 

నాన్న గనక ఇది విన్నాడంశే నిన్ను నిలువునా చీరి ఊర 

గాయ సెశ్లేస్తాడు, ముంచి వాళ్ళు పైకి చెప్పుగోరు. నేనూ 

కన్నను, 

| (ఎడకుఎడరకొచ్చి, చూసి, వనక్కి.పో తారు) 
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(అంటూ కుడిమధ్యకి జరిగి కర్ర కావాలనే సంజ్ఞ బ్లు చేసి) 

నీ రోగం నేనే కుదురుసా, అన్నీ పడి ఊఠుకోడానికి న! 
గాను, 

(అని అందించిన క(రపుచ్చుగుని) ఎం జెయ్యనూ ? న్స్ 

గొప్ప తనం ఇల్లా క (ర దెబ్బల పాఠొతోంది, 

(ముందు సంతానం వస్తాడు, జీవన్ ఇటూ అటూ వరి 
. గడతాడు, కర పుచ్చుగుని అలారం అతణ్ణి వెంటాడు 

తుంది, అతడు నంతానం వినకాల డాకోో_డానికి యత్సిం 

చగా, అతడి మీద పడవలిసిన దెబ్బలు నంతానానికి తగు 

లాయి, 

(శౌ (కుడా వస్తాడు.) 

జీలా(తన కే తగిలినట్టు) బాబో, బాబో, అంత గట్టిగా 
వద్దు నిమ్మణం నిమ్మణం ! గ్ల 

ష్టం. మరి బుద్ధి తెచ్చుగుని దయ చెయ్ ! 

(అని, అప్పటికి తండ్రిని చూసినట్టు నటించి-—-9ఇజిగో, 

నాన్నగారూ | ఎప్పుడొబ్చారు 1 

(శాలాఇప్పుడే ఇప్పుడే, సీడ్రైర్యం చూశాను, వంశ 

మర్యాద నిలబెట్టడానికి నువ్వు క(ర [ప్రయోగించడం గమ 

నించాను, ధన్యుణ్ణి అల్లుడా ! అప్పుజేనా నీకు బోధప కిందా 

యథార్థం 1 దికషుమాలీ అనుమానంతో కుళ్ళక, ఇక్కణ్లిం 
వేనా తిన్నగా బతుకు, 

సంాప్రోదురూ ఛప్ఫాచ్చారు | |. 
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(*ా.-నువ్వు ఎంతో ఆనందించ వలిసిన నమయం ఇది, 

సంా(తనలో) అవును, మి+ రిద్దరూ చెరో మూలా 

కూచుని వడవవలిసిన నమయం కుడానూ, 

(శౌ ఊరుకుంటా వేం ? నీ భార న్టని అభినందించు, 

ఆవిరి అభినందనాలు నాకొద్దు, జే పోతాను, (అని 

కుడిమధ్యకి నిష్కమిస్తుంది) 

జీ==ా-(శావణానికి నమన్క_రించి. ఎడమ ఎడర్నించి 

పోతు) 

సండా(తనలో) హోరి వీడిడణ్ణం తగలెయ్యా | 

(శాలాలఅల్లుడూ | చేపోతాను. ఇంత మా(తానిశేనా 
నన్ను (శమ విట్టాన శి 

సం--పోవయ్యా | దాని జిత్తులు నీ కెక్కడ తొలు 
స్తాయీా |! 

(కౌజిత్తులా | వెళ్ళి మా అమ్మాయిని తమావణ 

కోరుకో, 

నం---అదొక్క_ కే తర బాయి, 

(శా-లానీచత్వం నీలో జే ఉందిగాని అలారంలో లేదు, 

బుద్ధిగా మసులు, (అని ఎడమ ఎదరకి పోతాడు.) 

సం---(తనలో) (రొమ్ము చాదుకోంటూ)- ఆసి"పిళ్ళాం; 

ఆసిపెళ్ళాం ! ఎంత నేర్చావ్ ఎంత నేర్చావ్ ! నాభార [1 

నేద్పవల్ల చాని తప్పులన్నీ ఇవ్వూలే, నాకర శ్రంవల్ల నా ఒప్పు 

లన్నీ తపు లే, నా పని “ఇం లేగావును, నాభార్య చేసీ స తప్పి 
WD Y 
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దాలకి బుజువనంటూా దోరకనే దొరకదు గావును, వో 

దైవమా ! ఇన్నిన్ని పన్లుచేసి పా నేస్తున్నావుకావూ | 

ఈ విషయంలో నాకు కానంత సాయపడకూడదూ, అడిగే 

వాడు లేకగాని! ఇంతలోనే సీకొంప ములిగిపోతుందా ? 

ఇా-ల్లేస్తూ వింకే ఎవజేనా నవ్విపో తాడూ 

(అంటూ, కళ్ళు మూనుగుని, తల డాగించుతూ కుడి 

మూలకి పోతూండగా) 

(తెర, 

రంగం.8 

[సంతానం ఇంటి మెదటి వీధి. కుడిపక్క. అతని యిల్లు ఉన్నట్టు-కొంచెం 

చీకటి -ముసుగు వేనుగుని జీవన్, మహదేవయ్యలు ఎ, ఎ. నించి వస్తారు] 

జీలా( మెల్లిగా) మహ చేవయ్యా ! 
మ-లాఅయ్య | 

జీఎ=-ఈ కుడి వేపు బే వాళ్ళిల్లు, 

మ (చీకుకుంటూ) అల్లానాండీ, 

జీఎ--మ రే, నువ్విక్కడ కరాచో, 

మా (దీనంగా) కూచుంటానండి, 

జీాకన్నూ కన్నూ కనపడటం లేదు. 

ను(మూలుగుతూ) నా కన్నూ ఆం లేనండీ 
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జీ---నువ్వు వడుస్తూన్నళట్టున్నా వేం (3; 

మడా ఎంజెయ్యనండీ వడవక |! 

ఉండదేం + 

జీ== అదా ! నిదానించి చూచే ఉంటాడు, కూచో. 

(అని కుడిమధ్యకి వెళ్ళి చప్పట్లు కొడ తాడు) 

మ---మిార అల్లా చప్పట్టు కొట్టా రేం శి 

జీ--నంజ్ఞకోసం అల్లా కొట్టమంది, వెన్న, 

మంలా(కుసిళ్ళుతూ) అయ్యో అయ్యో | 

జీజూ వం, వం? 

మాఅది చాలా అందంగా ఉంటుందండి, 

జీ-అయితే నడుపెందుకూ ? దానో మాట్లాడుదుగాని' 

చీకట్లో సూర్యుడు 

మ-ాా( వెక్కి. వెక్కి. ఏడుస్తూ ఆగి) అది నన్ను "పిళ్ళా 

జ్ఞానికి బప్పుగుంటుండాండీ ? 

జీ==ఆనంగతి అది చెప్పాలిగాని, నే నెల్లా చెప్పడం ? 

మ=(వడుస్తూ ఆగి) ఛీకట్లో చావనొడుతుంజీమో | 

బీ చెళ్ళీకి పూర్వం వద్దని చకా (కుడిమధ్యకి చూస్తూ ) 

అగునో వాళొస ఇస్తున్నారు. 

కుడిమధ్యనించి మొదట వెన్నా వెనకాల ఆలారమూ ' ముసుగులో వసారు [ శ్ న స్తా 
'పొరపాట్న ఎడమ మధ్యకి పోతూన్న జీవన్ వెనకాల వెన్న వెడుతుంది, మహ 
దేవయ్య కూచున్న చోటికి అలారం 'వెడుతుంది.] 

అజూమ్, 

మామ్, వచ్చావా నెన్నా, నా ముద్దు వెన్నా, నౌ 

ఛాతి. వెన్నా! 
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ఆ==ఎవఠ వారూ? 

మనే నెవర్నో కాన్కు సీ (పియుడ్ణో వెన్నా | 

అాస్స్పా, మాట్లాడకు మహ చేవయ్యా | నేను వెన్నని 

కాను, నా భర్చ గురట్టి నిద్దోతున్నారు, వచ్చేశాం, 

వెన్న అల్లా వెళ్ళింది. 

మ--అమ్మాా, మారు మోరాండీ ! 

అమే, ఉండు వెన్నని పంపుతాను, (అని ఎడమ 

మధ్యకి పోతుంది) 

మ-=--(విఛారంగా) అమ్మా తమించండి, నేను చచ్చి 

వోయే లోపల దాన్ని పంపించండి, 

(కుడిమౌలనించి పడకవేషంలో సంకానంవచ్చి, ఇటూ అటూ తిరిగి, వెతికి 
ఎడమ ఎదర కూచున్న మనిషిని గమనించి, దగ్గిరికి వెళ్ళి, వీపుమీద చెయ్యి 
వేస్తాడు.) 

మజా(నంతోపుంతో) వచ్చావా, వెన్నా | నా! మో 

యజమాని ఇందాకా దెబ్బలు తినడంలోలా గే, మళ్ళీ 

ప [ దూడేశొడు. ఇప్పుడు తెగగు [కొట్టి నిద్దరరోతు న్నాడుట | 

ఈ నంగలి మో అమ్మగా రే స్యయంగా వచ్చి చేప్పి వెళ్ళింది 

| యణ కిందట | మూ యజమాని మా చెడ్డ చిత్రమైన వెరి 

ఘటం ! మాట్టాడ వేం, వెన్నా! నిచల్లని చెమ్యు నామాద 

వడగా నే, వెల్లా ఉందో తెలుసా? మగడ నల్చుగుంటూ 

శాల్యా తింటూన్నట్టుంది. వదీ, సీ పల్లవవా స్తం ఇల్లాలే! 
(అంటూ, వెనక్కి. తిరక్కుండానే అందుకోపోయిి. టీం 
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బాబో ! (అని ముఖం మార్చి, భయపడుతూ) ఈ చెయ్యి 

ఇంత గరుగ్దా ఉం చేం చెప్మా ! 

hea Ses కోవంగా) ఎవ(డా వాడూ ? 

ను== ఎవడూ ేడండి, (అని గ భుక్కున లేచి, తప్పించు 

గుని, పరిగెట్టి ఎడమమూాలకి పో తౌడు.) 

నండాళరి పీనుగా ! పారిపోయడు, కుటయావత్రూ 

ఛీదాగా చెప్పేసి మరీవెళ్ళాడు, ఇప్పుడు నా ఇల్లాలు ఇంటి 

లోపల లేదు. ఈపళంగా వెళ్ళి నా మామగారు గాణ్ణి తీసుగు 

రమ్ముంటాను, ఆ దిక్కుమాలివాడు పోనీ యివ్వు జడేనా నము 

తాడేమో దీని పాడువన్లు. (కుడి ఎదరికి నడిచి) ఒళేంప్, 

కాలయ్యా కాలయ్య ! ఈ కాలయ్య గాడు దొర్జించినా 

ఓపట్టాన లేవడు, ర్మాక్రికాపలా అం అద్రీ వాడ్యం. శాని, 

అ ఎల్లానో దొర్షి రి వెళ్ళి నా మామగార్ని " ఈడ్చుకు 

రమ్మంటాను, 

(అని కుడి ఎనరికి వెడతాను. జీవన్ ---అలారాలూ 

'వెన్నడామ హా చేవయ్యలూ ఎడమ ఎదర్నించి వచ్చి ఎడను 

మధ్యకి పోతూ, మళ్ళీ ఎడమ మూలనించి నచ్చి ఎడము 

ఎవరికిపోతూ, ఏవో గుసగుసలు మూత్రం కానిస్తూ తికిగి 
ఎడమకి నిహ్క_మి స్తారు.) 

నండా(కుడి ఎదరనించి వచ్చి, ఎడమ మధ్యశేసి ఆల 
కీంచడం నటించి) ఈవేపున వవో గునగునలు వినిపీ స్తు 

న్నాయి, తప్పకుంజా నా భార్యా అయిణీంటుంది ఇల్లా 
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వస్తూన్నట్టున్నారు. నేను తలుపు వక్క_ని లోవలనుంచుని 

వీళ్ళచూటలు ఆలకిసాను, నా భార్య ఎప్పుడింక ఇంట్లో 

పడాలనుకుంటుందో అప్పుడు వెంటనే, లోనల, తలువు 

గడియేసేస్తాను. తన నాన్న వచ్చేదాకా ఈ వయ్యారిభామ 
దాసీతో నహా వీధులో చిక్క_డి ఉంటుంది. అవ్వుజేనా 

నాగోల యథార్థం అని లేలచ్చు (అని సుడిమధ్యకి వో తాదు,) 

(ఎడమ ఎదర్నించి మొదట అలారమూ, వెన్నా వస్తారు, వెనకాల 

జీవన్ మహ దేవయ్యా వస్తారు) 

చకార ఆలస్యం అవుతోంది. అయ్యగారు 

అభాం[ద్రామనిషి. , 

జీ-- వెన్నా, నువ్వు క థిను రాలవు, 

అాశకాదు, ఇక మోరు వెళ్ళిపొండి, 

జీ అప్పడే ? 

అ==మనం చాలాసేపు (పనంగించాం కడా! 

జీ==అయి తేం ? ఇష్ట, వంభాషణకి కాలగమనం తెలి 

యగు, 

అ==అయి'తే మరోసారి మళ్ళీ కలుద్దాం, 

జీలామళ్ళీ ఎప్పుడో ఎల్లాగో కలునుగోడం ! 
అ-లాఎదో' ఇమూాద్దాం, 

జీ=ానువ్వు మళ్ళీ భర్కగారి బందిఖానాలో (పవేశించాలి 

. గజా అని బాధగా ఉంది, 

నేల 
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అ-ాజబ "దిఖానా క లేబరానికేగాని మనస్సుకి కాదు 

కవండీ | 

జీానీవంటి సుగు-వంతు రాలికి అటువంటి వమ పా 

యుడు కాదు, పశున్రు--భర్య కావడం కర్మం, 

'వె.-ఎఅవ్లూా, తొందర పడాలి, 

అ-అయ్యా, సెలవు, (అని కుడి మధ్యకి పోతుంది) 

'వె---(అలారం వెనకాలే వెడుతూంటుంది) 

మ---వెన్నా, నాక్కూడా సె-లవ్, 

వె --( చెయ్యెత్తి వేళ్లు కదుపుతూ నిష్క్రీమిస్తుంది) 

త (ఎడమ! నిమ్మ) మిస్తారు) 

అ=(అప్పడే తిరిగివస్తూ) కొంవములిగింది, వెన్నా! 

తలుపు గడియేసి ఉంది లోవల. ఆయన లేచా లేవో ! 

వె--భఛయం లేశమ్మా, కాలయ్యని శేశేదాం, 

అ---కాలయ్యా, కాలయ్య | 

సం=(కుడి మధ్య శేసి పదిఅడుగుల ఎత్తున ముఖం 

మాత్రం కనవరుస్తూ) ఏమో భార్యగారు | కాలయ్య 

ఇక్కడ లేడు, అర్థరాత్రి వేళ విహారం బయశ్లే రావా అర్థాంగీ! 

అ---చల్ల గాలికోసం వెడితే తప్పే ముందీ |! 

సంతాచల్ల గాలి కాదో, వేడినిట్టూర్చులు |! నమయం 

మంచిది. నరసుడు వచ్చాడు, నంభామషజలు విన్నాను, నౌ 

మాటకి బుజువు దొరికింది, మొ నాన్న కోనం కబురు వంపీం 

బాను 
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అ---అయ్య, దైవమా | 

వె--అయొ్యు అమ్మగారూ ! 

సం వెన్నా ! అమ్మగారికి మంగళవోగతి తెస్తునా 1 

అ-ా-స్వామి, మోతే నెగ్దారు, 

సం --నెగ్గానో లేదో కాని, [పశ్తుతం నాబే వె యెత్తు, 

అడా|పన్తుత మేకాదు పూగ (ంకుణా మో బే వె చెయ్యి, 

నం ఇంతవరకూ మినాన్న కంట్లో దుమ్ము చల్లి 

నెగ్లేశావు. ; 

అ= నేను అబలని, 

నంలా-అయితేం! నే చెప్పిన (పతీ నిజాన్నీ అబద్ధంగానూ 

నువ్వు చెప్పిన (వతీ అబద్ధాన్నీ నిజంగాసూ బుజువు చెయ్య 
గల నేర్పరివి, 

అ లేదు లేదు. మిరు (భమవడుతు న్నారు, 

నం -- కాదు కాదు, నువ్వు కంగారువడుతు న్నాను. 

అ-ానిమ్మాల్ని (పార్థిస్తు న్నాను, తలుపుతీసి లోవలికి 

రాసీండి, 

నం=ఎందుకు లేస్తూ ! కాస్పేపు అక్కడా నిలబడుదూ, 

ముసిలాయన వచ్చి కళ్ళారా చూస్తాడూ | 

అమా నాన్నవచ్చినా, నేనేమి డాచను, అబద్దాలు 

ఆడను, సమర్షింపులు మొదలెట్టను, నా నంగతి అంతా మీకు 

తెలిసిపోయిందిగా ! 

నం పాపం, గత్యంతరం లేక ఇట్లా అంటున్నావు, 
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అ-=-నిజమండీ ! నాదితప్పే, కాదు, నా జేతవ్వు, మో జే 

ఒప్పు. ఈ మాటుకి తమించండి, మానాన్నకి అప్పగించండి, 

తలుపు తియ్యండి, 

సం పేయసీ, వీలు లేదు, 

అ [పాణ పియా, శరణు శరణు! 

నంా(ఈసడిస్తూ) |పాణపియాట. ఇప్పుడా ! నువ్వు 
దొరికిపోయావ్ గదాఅని, పాపం ! ఇంత (ప్రియంగా నువ్వు 

నాతో మాట్లాడ్డం ఇ చేముదలు, 

అ=లల్లాంటి బాధ మికు మళ్ళీ ఎన్నడూ కలిగించను. 
నం---ఇల్లాంటి తరుణం నాకు మళ్ళీ ఎన్నడూ దొరకదు, 

ఇది వడల్ను, 

అ=జాలి వహించి నామాట భుటినినంం, 

సంస రే, వమిటామాట ? 

అ=మోరన్నడంతా నేను ఒప్వుగుంటాను,. ఇటువంటి 

సమయంలో అటువంటి వ్య క్తుల్లో నేను మాట్టాడుతూ 
కూచోడం తప్పే, కాని, నేను అనుభవంలేని యువతిని. 
ఆనుభ వళూన్యుల దోషాల్ని అనుభ వజ్ఞులు నహీంఛచాలి. 

నాకు వ దోహాచింతాలేదు, 

 నంటానువ్వు అల్లా అనేనే స్టే నేను తమిం చెయ్యాలనిన్నీ 
ఒకవేళ చేను తమించకపోలే తమించకపోడం తప్పు నాజే 
అని దెబ్బలాడచ్చుగ దా అని గావును నీ ఊహా ! 

అ==నా ధోరణి మీకు కష్టం కలిగించిందే అనండి, 

జఅయివానలే. ఈ ఒష్థమాటూ నన్ను మోనాన్న చూడ 
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కుండా కాపాజారా, ఈ విశా సంచొప్పున, యావజ్ఞవమూ 

మికు విభేయురాలుగానే ఉంటూ మి*జే నా లోకం అనే 

టట్టు నవ ర్తించి, ఇటువంటి నతి మరి భూమన లేదు, అని 
వీసాను, 

నంజా-ఎన్నిక లముందు వాగ్దానాలు ఇల్లానే ఉంటాయి, 

అ=-నయమాపించండి , 

సంతార వంతే నా చూపించను, 

అ-ామిరు ఉదొరులు, 

నం-ానీవన్నీ "సిడదారులు. 

అ-హృడయ పూర్వకంగా మిమ్మల్ని "వేడుకుంటు 
న్నాను, 

సం-ా-అంత శమ ఎందుకు ఊరుకందూ ! బహిరంగంగా 

నిన్ను వంచి స్తేతప్ప నాశ్రమ ఫలించదు, 

అ---అయితే నేను ఎందు కేనా సాబాసించగల్ను, తర 
వాతే మిరు వడుసారు, 

సం-లాను వ్వెంత సాజాసించినా నశే నే శేడవను, సాహ 

సిసా వేం శి 

అ= అవును, నిరాశకి లొంగిపోయి (అని చాకు తీసి) ఈ 
ఇాకుతో పొడి చేనుగుంటాను, 

సంజాపటీ ఓ (అంటూ వెకిలిగా నవ్వి) అ చాకు వొక్చి 

బండచాకు గావును, నిషేవంలా పొడుచునో, నాకేం? 

అ --(తీవంగా) నా శేమా! మోక్కాకపోతే మళివ 

ధికీ! జాగర ! మన పోటాటలూ నా యెడల మో నిరయా 
= Mm ళో 
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అంతా ఎడుగుదుదు నా గురణం మీ మూలాన్నే అని 

జనం నమ్ము తారు. అప్పుడు మా నాన్న మో మాన కసి 

రీర్చుగుంటాడు, ఇటువంటి సమయాల్లో (స్రీలు సాహాసించ 

డం ఆదినించీ వస్తూనే ఉంది, 

నం---తమించాలి అల్లాంటి వాహానాలు (స్రీలు పూర్వ 

కాలంలో చేసేఎ?రు, బండవాకుతో పొడుచుగోవడం అనేది 

అశ్షు నాజూకు పద్ధతి కాదు, వమనుకున్నావోగాని ! 

అనాది వొర్జిబెదిగింపు' అనుకోకండి, వెంటనే మిరు 

తలుపు తియ్యక పోలే, నా శవం ఇక్కడ పడి ఉంటుంది. 

సంాఎందుకొచ్చిన మాటలు పోదూ! ఈ మాటలో 
చేను హడిలి పోతాన నే ! 

అ==అయి తే నరే, ఈ హత్య తప్పదు. (అని, బాక్రుత్రో 

పొడుచుగున్నట్టు నటించి) హా! దైవమా! ఈ అవస్థ నా 

కివరు తెచ్చారో, వాళ్ళకి తగ్గశాగస్థి చెయ్యి. (అని వడి 

పోవడం నటి స్తుంది) 

సం--అయ్యొ శావనీ! ఇది. అన్నంతపసీ చేసెయ్య 

చేదుకద ! నాకు ఉరళిత పడుతుంది కుడాను ! దిగి, దీవం 

పట్టిగళ్ళి చూజలి, (అని, అక్కడ కనిపించకుండా దిగి 
పోతాడు) 

అ=( లేచి) వెన్నా వెన్నా | నువ్వెళ్ళి శగేటుకి అవతల ' 

వక్క చాకో, జీను ఇవతల వేపు నక్క తాను, ఆయన 

నచ్చి ఇవగల వెళుగుతాన, ఆ సమయంలో ఆయనకి 
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"తెలియకుండా లోవలికెళ్ళి తలుపు 'వేసేసుకుంచాం, (అని 

అట్లా చేస్తారు). 

నం ---( చేతో దీపం పట్టుగుని కుడిమధ్యనించి వస్తూ) 

ఇందుక నే (స్రీ సాహనం అన్నారు, (ఇటూ అటూ వెతికి) 

శవంలే జే | వన్న ఈడ్చేసింబేమో శవాన్ని ! లేక అది 

పొడుచుగో నేలేదో ! లేక, ఎత్తు నిగ్గ లేవని వెళ్ళిపోయిందో | 

వోనీ పోలే చానిశే చిక్కు, వాళ్ళ నాన్నకి మరీ కోవం 

వస్తుంది, నే సోయి పడుకుంటాను; (అని కుడిమధ్యకి వెళ్ళి 

అవ్వుడే చికాకుగా వెనక్కివచ్చి, కడి ఎవర నిలబడి) ఆరి 

దీని తెలివి మండా! తలుపు, లోపల బిగించి ఉంది. 

నేను కనిజెట్టకుంశా లోపలికి పరిగెట్టిందిగావును ! (కుడి 

మధ్యకి జరిగి) ఏయ్, తలుపు తలుపు! 

అ=(ద్రిదివరకు సంకానం తన తల ఇవతలకి పెట్టిన 

చోటినించే) ఎవరువారూ 1! మోగా! కనిపించించా ఇల్లు! 
సీతిపరుడై న భర్త ఇంటికి రావలిసిన వేళేనా ఇది 1 

"వె---రాత్రంతా తెగ తాగి, అమాయికసు పెళ్ళాన్ని 

ఇంట్లోవ జేసి | 

సం=(నోరు నొక్కు. గుంటూ) వావ్య ! ఇదోటా ! 

అం--పోవ న్యూ తుంటరిశిఖాూమణే ! నువ్వం శే సాకు 

అనహ్యాం వేస్తోంది, నూనాన్నకి నిన్ను అప్పగించేస్తాను, 

(అని ఎడమమధ్యకి చూస్తూ) అడుగో వస్తున్నాడు, 
(శాలా-(ఎడమమధ్యనించి వస్తాడు, 
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నంఎ---(కుడిఎవర , చేతులుక ట్టి నుంచుంటాడు) 

అర ౦డీ నాన్న గారూ, రండి ! ముహూ ర్హంవేళకి 

వచ్చారు, మిమ్ముల్ని వ చేవ్చడు తీసుగాొచ్చాణడోగాని | 
అదుగో మి అల్లుడుగారు, వీరు నిత్యమూ అనుమానపు 

నిషాలో ఉంటూన్నా, ఇవ్వడు తాగుడుసిపూాలేకూడా 

ఉశ్నారు. ఇంటికి ఇప్పుడే దయచేశారు. ఏమిటండీ యీ 

ఆలన్యమూ అంశ తను ఇంట్లో గురట్టి నిద్దరోతూం శే చేను 

ఇల్లుఏడిచి వెళ్ళానంటూ వమి కేమిటో చిత్రవిచిత్రంగా 

'పేల్తున్నారు, 

నం-ా-(నె త్తి రెండుచేతులా చఛాదుకుంటూ) ఆసి 
మూయలమారీ ! నీ కల్పన కాలా | 

(శాలాఅల్లుడా ఏమిటీ అల్లరీ + 

నంాఎమోా ! వదినిజమో అచే అబడం అని తేలు 

సోందీవిడ | స్ట 

అార్రల్లాణ న్నారు నాన్నా ఇందాకళ్ణంచి, నన్ను 

అయినమాటా కానిమాటా అన్నీ అనేశారు. ఈ నరకం 

నేను మరి భరించ లేను, 

(శాలాఅయి'శే అల్లుకువాడా ! నువ్వు బొత్తిగా తుంటరి 
కుంకలా కనివిస్తున్నా వే 1 

నంజ్యా(చిశాకుగా) నేనా ? అల్లా కనిపీన్తూన్నది నేనో 
మీరో పూర్తిగా చూసిమరీ మాట్టాడండి, 

(శాలాఛీ ఊజకో, సిస్టంచే, ఈపాటి నువ్వు వడవాలి, 
వీడువు రాకపోతే ఛావాలీ |! 
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నం అల్లాగే చేస్తాను, ముందు రొండుముక్కలు 

వినండి, 

అ=వినండి, నాన్నా, వినండి, మహాొచి(త మైన కథ 

చెబుతారు, చాలా సౌరభ వంగా ఉంటుండి, 

"వె-ఎాఆ, సౌర భ్యానికి వంలోటూ ! అబ్బ ! ఇక్కడ 

జా "కా కొడుతోంది కంపు, 

నంామామగామా ! నా (ప్రార్థన ఏమిటం కే... (అని 

(శానణాన్ని నమిావీించబో తౌడు. ) 

(శాలా(నంతానం తనశేసి వస్తూండగా) అబ్బబ్బ, 

అక్క_జే ఉండు, తెగవానన ! ముక్కు బద్దలవుతోంది, 

సంజాపష్థిమాట వినండీ ! నేను తొగంచే వాన నేమటీ ? 

(కౌ ఛా! ఎడంగా ఉండనుంకే, వమిటా మిది 

మీదికి రావడం ! దుర్భరం (అని ముక్కు. మూసు గుం 

టాడు). 

నం-ాాన రే ఎడంగానే ఉంటాను, వినండి, దై వసావీ శా 

ఇంకా నేనే యి-ట్లో ఉశ్నాను, అప్పుడు ఆవిడ ఎక్కడికో 

వెళ్ళింది, ఇవ్వు డివ్వూజే వచ్చింది, 

అ---ఈ వరనని పేల్తున్నాడు, సాన్నా! = ఈల 

వడ(లు, 

శ్షీత్ల 
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(శా-ావడిసిన శ్రే ఉంది, అనూజ్ఞయా నువ్వు దిగి 

తలుపుతీసి, ఇల్లారా ! 

(అలారమూ, వెన్నా, కుడిమధ్యనించి వస్తారు) 

(శా---లఅల్లుడూ, నడుంక ట్లు, గు లట 

నంాఎందుకి ౦డీ ? 

(శొాసీ భార వని తమాపణ కోరుకో, 

నంజాానేనే + 

(శాంాతతణం, 

సంజా=అది నన్ను వీమావణ కోోరుకోడం పోయి, పె 
రు 

పెచ్చు. 

(శాలానోరునుయ్ | మరి నోరెతావంచే, మా వంశేం 

యొక్క చేవ చూపించగల్ను 

నం-జలా(త నలో) హోరి దుర కృష్టపు సంతానం | ఏ కాడికి 
| వచ్చిందిరా న్సీ అవస్థా | 

(శొ==-అమ్మాయి, ఇల్లారా, సీ పాదాలు ఇల్లాపిట్టు 

కయన శమాపణ కోరుకుంటాడు, 

అడాసశే, నాన్నా! పీన చేసిన వన్లకి వీర్ని నేను 

కమించాలా నాన్నా! విడాకులు రీసుగుంచు బతుకుతా 

కమా | 
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(కా కాదమ్మా | అప్పుడు మరీ అల్లరిగా ఉంటుంది, 

నీకేం తెలును ! విశాకులకంకు జంటాకు తే నయం, 

అ=రాజీ నాకిష్టం లేదు నాన్నా | 

(శా---రాజీఅయి తీరాలి, ఇద నా ఆజ్ఞ 

అ=నే నెంత లేసి మాటలూ బాధలూ పడి కేం గనక, 

మో మాట చొప్పున చెయ్యడం నౌ విధి, 

(కౌార్తిల్లారా, దగ్గిరికి, రొ, 

అానసానుగాని ఇని ఈ రోజుమట్టు "కీ. "శ్రీ స్పొద్దున్న 

ఈయన మళ్ళీ యధా(పకార మే, ఎప్పటా పీ, 
శా శేవటినంగ తి రేపే . (గంతొనంతోో) అల్లుడా? 

రా మోకరించు; 

నంజా(గుటశేసి, కళ్ళు మిటకరిస్తూ) వమిటి మోర నేదీ ? 

మోకరించనా ? 

(కశొ-అవును, మోకరించు, తక్షణం, 

నంా(ఒక చేతో దీపంతోనే మోకరిన్తూ) హో దై వమా 
(అని (శౌవణంతోో) ఏమనాలో కుడా చెప్పండి, 

(శొాోఓ ఇల్లాలా, తమించు” 

సంధాపీ ఇ్రల్లాలా, తమించు, 

(కౌ “నావల్ల నేరం వచ్చింది.” 

సంనావల్ల నేరం వచ్చింది, (తనలో) ళా 

రూ | 

“బ్తక్కణ్ణించి సరిగ్గా ఉంటాను” 
గం ఏఇళల్ణించి సరిగ్గా 'ఉంటాను, 
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(శాలా(నంతానంతో) లే అల్లుడూ లే! మరి ఎల్లాంటి 

(పనూద మూ ఎన్నడూ రానీయకు, రానిచ్చావా సీ భరో 

వ్యోగం చానో ఆఖరు, అంతా ఇంట్లోకి వెళ్ళండి, నేను 

నెళ్ళొస్తాను (అని ఎడము మధ్యకి వెళ్ళిపో బో తాడు) 

జీ 

ము 

జీా((శావణంతో) నమస్కార మండి. 

సంతా (జీవన్ ని తినేసేలాగ చూస్తాడు) 

(శాజాాఇడుగో | వం ఇల్లా వచ్చారు 1 ళ్తవ్వు డొచ్చా 

శం! 

జీజామేం వచ్చి చాలా సే 

ఉన్నాం, 

(శాలావమిటి సంగతీ 1 

జీ నే నెవర్నో తమకి జ్ఞానకం ఉందాండీ | 

(శొాలే కేం * చమూశాగా, 

జీ==ఒక్ నంగలి తమరు వినాలి, నేను మో అన్నగారి 

కుమారుణ్ణి, దత్తుణ్ణి, నా బాల్యం తరవాత నన్ను మారు 

చూనుండ లేదు, అలారం నన్ను ఎరగనే ఎరగదు, ఈఊళ్ళో 

నాకు ఉద్యోగం అయింది. మి రిక్క_డే ఉన్నారనీ, ఈ 

బావగారూ ఇక్క జే ఉన్నారనీ "తెలిసింది. 

(శాంాఅట్లానా నాయనా ! (అని శాగిలించు 

ఫుంటాగు,) 

"6 (ఎడమ ఎడరనించి వస్తాడు) 

ంవండి, ఈ (పాంతాన్నే సె 
ర 
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బీ - ఈ బావగార్ని అనుమాన(గపహూం వట్టుగుందనీ, 
త ద్యారా తనే కాక మన అమొాంయికీ కూడా జీవితం 

నరక తుల్యం అయిపోతోంనసీ నాకు శెలిసి, నేను ఈ 

పన్నాగం నడిపించాను. సంతానం బావగారూ ! నమ 
స్మా_రం, 

సంాచిన్న వాడవు గనక సీకు ఆకీర్యచనాలు, 

నాయనా! ఎవరి కెల్లా బోధపడాలో అల్లానే బోధపడు 

తుంది, నౌ కిప్పుడు తెలిసింది, అలారానికి తెలుసా ? 

జీ-మొదటిసారి తెలియదు, శెంచోసారి చెప్పేశాను, 

నంఎల్లా? లేం) మా రకకుడివి, నువ్వు ! 

జీ=- ధన్యుణ్ణి | 

సండానీ బుణం నేను తీబ్బగో లేను, 

జీ--+(శావణంతో) నా సాహనం మిరు మన్నించాలి, 

. గౌాసాహాసం పవిత్రం అయి' నప్పుడు వీజయమూ 

మన్ననా కుడా ఉంటాయి; 

మ=(ఏదో జ్ఞాపకం చెయ్యడానికా అన్నట్టు, జీవన్ 

దగ్గిరికి వెళ్ళీ సంజ్ఞ చేస్తాడు) 

జీ==-అన్నట్టు, చావగారా! మీవల్ల ఓ ఉపకారం 
య 

జర గాలి, 

నం చెప్పండి, చెప్పండి, అవశ్యం, 

జీవం లేదూ, మ్ వెన్న లేదూ ? 

నంజాాఆ; ేశేం, ఉంది, 
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జీంాదాన్ని కాస్తకోవ్చడి మా మజా చేవయ్యని 'పెగ్లాడే 
టట్టు చెయ్యాలి, 

వెం-(వచ్చి)ి నన్ను ఎవరు కోవ్పడ్తా మా అయన 
ఊరకోరండోయ్ ! 

సంతా వీసి నీయుల్లు బంగారం గానూ మొ ఆయన 

ఎనే ? 

వె---మహవో దేవయ్య గా శే, (అని మహ'జేవయ్య వేడు 

రగా నడుస్తూండగా అంతా నంథోవంతో చప్పట్లు 

కొడుతూండ7ా? 

(తెర) 
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1918 లో వి. యే. (గణితశాస్త్రం). 1922 లో యల్. టి, 
నాటినించి వీరేశలింగం హైస్కూలులో గణితాధ్యాసకులు. 

ఆ పాఠశాల (పధానోపాధ్యాయులుగ జూన్ 180530 లో 

ఉద్యోగ విరమణము, పద్యపఠనంమీదా అధినయంమీదా 

అసక్తి కలవారు. 

జీవితంలోని వాకృ్సమత్కృతుల సేకరణ మొదటి కృషి. 
“భారతి” క 1926 నించి సంబంధి. చమత్కార సంభాషణలూ 

“త్యాగరాజు ఆత్మవిచారం” అనే త్యాగరాజ రచనల సారమూ 

(పకటించారు. భాగయ్య, పర్వతాలు, శఠకోపం, శానయ్య+ 

మాలోకం మొదలైన పాత్రల పరిచయం సర్కార్లలోనూ, 
రాయలసీమలోనూ, నైజాం (ప్రాంతాలలోనూ కలిగించారు. 

ఇటీవలి నాటకాలూ కథలూ (ప్రశంసలూ అచ్చు కానున్నవి. 




